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	கார்க்கியின்	150	ஆண் கள்	நிைனவாக…	
	

				ஆர்.	பட்டாபிராமன்	
			R.PATTABIRAMAN	
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கைலஇலக்கிய	 ெப மன்றத்தில்	 1980களின்	 ஆரம்பத்தில்	 ஆர்வமாக
பங்ேகற்றேபா 	 மாக்சிம்	 கார்க்கியின்	 யான்	 ெபற்ற	 பயிற்சிகள்,	 யான்	 பயின்ற
பல்கைலகழகங்கள்	ேபான்ற	அவர 	சரிைதைய		தி வா ர்	மார்க்சிஸ்ட்	அ வலக
லகத்தில்	ப க்க	 ந்த .	தாய்	நாவைல	வாங்கிப்	ப த்ேதாம்.		கார்க்கி	உலகப்

கழ்வாய்ந்த	 எ த்தாளர்-	 அக்ேடாபர்	 ரட்சிைய	 உயர்த்தி	 பி த்தவர்-	 ெலனின்
ஸ்டாலின்	 ேபான்ற	 தைலவர்க டன்	 ெந க்கமாக	 இ ந்தவர்	 என்கிற	 ெபா ச்
ெசய்திகள்	அக்காலத்தில்	என்	ேபான்றவர்கள்	அறிந்த	தகவல்கள்.		
	 ேசாவியத்	 உைடவின்ேபா 	 ெமயின்ஸ் ரீம்	 பத்திரிைகயில்	 பல	 கட் ைரகள்
வந்தன.	கிரிட் க்	எ ம்	 பத்திரிைகயில்	கார்க்கி-	ெலனின்	 உரசல்கள்	க தங்கள்
ெவளிவந்தன.	அதற் 	 பின்னர்	கார்க்கியின்	அரசியல்	 உலகம்	எவ்வா 	கடந்த
என்பைத	 அறிய	 ஆர்வம்	 ஏற்பட்ட .	 	 அக்ேடாபர்	 ரட்சியின்	 ற்றாண் ம்
ப ப்பிைனக ம்	 விவாதிக்கப்பட் 	 வ கின்றன.	 மார்க்சின்	 200ஆம்	 ஆண்
காலத்தில்	இந்தியாவில்	காந்தியின்	150ஆம்	ஆண் 	 வங்கி ள்ள .	அேதேபால்
கார்க்கியின்	 150ஆம்	 ஆண் 	 கடந் 	 ேபாய்க்ெகாண் க்கிற .	 இச் ழலில்
மாக்சிம்	 கார்க்கியின்	 அரசியல்	 ெவளி,	 	 அவரின்	 பயணப்பா 	 றித் 	 சில
பக்கங்களாவ 	 வரேவண் ம்	 என்ற	 உந் தல்	 காரணமாக	 இப்பிர ரம்
எ தப்பட் ள்ள .		Freetamilebooks.com	 வினர்	உதவியால்	மின் த்தகமாக
வைலேயற்றம்	ெபற் ள்ள .	
கார்க்கியின்	 பிறப் ,	 வ ைமச்	 ழலில்	 வளர்ந்த ,	 இலக்கியவாதியாக
இ ந்தா ம்	 அவ க் 	 ஏற்பட்ட	 ரட்சிகர	 க்க டனான	 ெதாடர் ,	 1905
மற் ம்	 1917	 அக்ேடாபர் ரட்சிக்	 காலத்தில்	 அவர 	 அரசியல்	 பார்ைவகள்-
பங்ேகற் 	 ஆகியைவ	 மிகச்	 க்கமாக	 இங் 	 அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளன.
ெலனின்	ஸ்டாலின்	ேபான்றவர்க டன்	இக்காலத்தில்	ஏற்பட்ட	உற கள்-	உரசல்கள்
விவாதிக்கப்பட் ள்ளன.	 ரட்சிக் 	 பின்னர்	 ேசாவியத்	 அரசாங்கம்	 ெலனின்
தைலைமயில்	 அைமந்த .	 அவர்	 மைறவிற் ப்பின்னர்	 ஸ்டாலின்	 ெபா ப்பிற்
வந்தார்.	இக்காலத்தில்	கார்க்கி	எதிர்பார்த்தைவகள்-	ஏமாற்றங்கள்,	மகிழ்ச்சியான
த ணங்கள்	ெசால்லப்பட் ள்ளன.	அேதேபால்	 ேசாவியத்	தைலைம	கார்க்கியிடம்
எதிர்பார்த் 	 ஏமாந்தைவ,	 கார்க்கிைய	 பயன்ப த்தேவண் ம்	 என	 வி ம்பி
ெகாண்டா யைவ ம்	உணர்த்தப்பட் ள்ளன.	
இந்தியா டன்	 கார்க்கிக்கான	 உற க ம்	 சிறிய	 அள 	 ேபசப்பட் ள்ள .
றிப்பாக	 காந்தி	 கார்க்கிைய	 அறிந்த ம்,	 கார்க்கி	 காந்திைய	 அறிய

வி ம்பிய ம்	ெசால்லப்பட் ள்ளன.	இந்திய	வி தைல	 றித்த	உற்சாக	ஆதரைவ
அவரிடம்	நம்மவர்கள்	ெபற்றைத	நாம்	அறிய ம்.	கார்க்கியின்	அரசியல்	பாைத
றித்த	 எளிய	 மிகச்	 க்கமான	அறி கம்	இளம்	 தைல ைறக் 	 கிைடக் ம்



என்றால்	 இப்பிர ரத்தின்	 ேநாக்கம்	 நிைறேவ ம்.	 அவர 	 இலக்கிய	 உலகத்ைத
மட் ம்	அறிந்தவர்க க் 	 ட	இந்த	அறி கம்	பய ள்ளதாகேவ	இ க் ம்	என
நம் கிேறன்.	
										
ெசன்ைன															அன் டன்,	
21-10-18							ஆர்.	பட்டாபிராமன்	
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ேவ ப வதற்காக	இவ் லகில்	பிறந்தவன்	நான்	(I	have	come	to	this	world	to
disagree	 )	 என்றார்	 கார்க்கி.	 அவர்	 அவ்வப்ேபா 	 மனசாட்சியின்	 ரைல
ெவளிப்ப த்திய	 கனங்கைள	 பாரபட்சமின்றி	 உள்வாங் ம்	 எவரா ம்	 இக் ற்
எவ்வள 	உண்ைமயான 	என்பைத	அறிய ம்	
	
கார்க்கி	 மார்ச்	 16,	 1868ல்	 நிஸ்னீ	 ேநாவ்ேகாராட்	 என்ற	 ப தியில்	 பிறந்தவர்.
அப்ப தி	விவசாயிகளின்	எ ச்சி	மற் ம்	ெதாழில்	வளங்கைள	கண்ட	ப தியாக
வளர்ந்த .	 தாயார்	 வர்வ்ரா	 வாசிெலவ்னா	 கசிரினா	 சற் 	 வசதியான
	 ம்பத்திலி ந் 	 வந்தவர்.	 அவர்	 தந்ைத	 அப்ேபாேத	 நகர	 மா	 உ ப்பினர்.
ஆனால்	 தந்ைதயின்	 வி ப்பத்திற் 	 மாறாக	 	 ெபஸ்காவ்	 என்பவ டன்
மண த் க்ெகாண்டவர்.	அவர்கள்	தங்கள்	 ழந்ைதயான	மாக்சிம்	கார்க்கிக்
அெலக்சி	ெபஸ்காவ்	என	ெபயரிட்டனர்.	
	
ெதாழிலில்	 திறைமயான	 	 தந்ைத	 ெபஸ்காவிற் 	 ஜாரின்	அரசர்	 ம்பத்தினேர
வரேவற் ம்	 கைல ட்ப	 ேவைலகள்	 வழங்கப்பட்ட .	 கார்க்கியின்	 தாத்தா	 ஜார்
பைடப்பிரிவில்	பணியாற்றியவர்.	அப்ப தியில்	ஏற்பட்ட	காலார	ேநாய்	தாக்கி	தந்ைத
ெபஸ்காவ்	மரணமைடந்தார்.		தாயா ம்	காசேநாய்	தாக்கி	மரணித்தார்.		
	
பாட் யின்	அரவைணப்பில்	கார்க்கி	வளர்ந்தார்.	அவர்தான்	நாட் ப் ற	கைதகைள
ெசால்வார்.	 தாத்தா	 ேதவாலய	 விதிகைள	 ெசால்வார்.	 பக்தி	 பாடல்கைள
ெசால்லித்த வார்.	தங்கள்	வ ைம	காரணமாக	 ேபரன்	கார்க்கிைய	அவரின்	 10
வயதிற் 	 ேமல்	 அவர்களால்	 ப க்க	 அ ப்ப யவில்ைல.	 சி வன்	 கார்க்கி
ெதாழில்	 பழ னராக	 அ ப்பப்பட்டார்.	 காலணிகைட	 ஒன்றில்	 	 ேவைலக்
ேசர்ந்தார்.	 பின்னர்	 சைமயற்கைலஞர்	 ஒ வரிடம்	 உதவியாளராக	 இ ந்தார்.
மிைகயில்	அந்ேதாேனாவ்	 எ ம்	அம் த்தவர்	 த்தகப்பிரியர்.	 பிரஞ் 	 நாவல்கள்,
ஷ்ய	 பத்திரிக்ைககள்	 அவரிடம்	 இ ந்தன	 கார்க்கி	 அவற்ைற	 ப க்க	 வாய்ப்

கிைடத்த .	 பால்சாக்	 த்த டன்	 ஷ்யாவின்	 ஷ்கின்,	 ர்காேனவ்
தாஸ்தவஸ்கிைய	அவர்	வாசிக்க	வாய்ப் 	கிைடத்த .		
	
அெலக்சாந்தர்	 ஜார்	 ெகாைல	 நடந்தேபா 	 கார்க்கிக் 	 வய 	 13.	 ஏன்	 மன்னர்
ெகாைல	ெசய்யப்பட்டார்	என	வினவிய	சி வன்	கார்க்கிக் 	அ 	 றித்ெதல்லாம்
ேப வேதா	விவாதிப்பேதா	 டா 	என்கிற	பதில்	மட் ேம	கிைடத்த .	அந்த	இளம்
வயதிேலேய	 	 உலகம்	 நிச்சயமற் 	 இ க்கிறேத-	 உண்ைமைய	 எங் 	 ேத வ
என்கிற	 வினா	 அவைர	 ெதாந்தர 	 ெசய்த .	 1883ல்	 அெலக்சாந்தர்	 ஜாரின்
ெகாைலக் 	 காரணமானவர்கள்	 என	 24	 ேபர்	 சிைறக்ெகா ைமக்



உள்ளாக்கப்பட் 	மரணதண்டைனக் 	உட்ப த்தப்பட்டனர்.	
	
மாணவ	நண்பர்	ஒ வரின்	 ண்டலால்	1884ல்	அவர்	கசான்	பல்கைலக் 	வந்தார்.
	 ஆனால்	 அவரால்	 அங் 	 ேசர யவில்ைல.	 மனிதன்	 தன்ைன
ேமம்ப த்திக்ெகாள்வ 	 ழ டன்	 அவன்	 நடத் ம்	 ேபாராட்டங்களின்	 ஊடாக
என்பைத	 	அங் 	அறிந்தார்.	மாணவர்கள்	 சந்திக் ம்	இடத்தில்	ஜனரஞ்சகவாத
இயக்கத்தைலவர்	 ெடெரன்ேகாவ்	 அறி கம்	 கார்க்கிக் 	 கிட் ய .
ெவளிப்பார்ைவக் 	மளிைகக்கைடயாக ம்	உள்ேள		அைனத் 	இரகசிய	அரசியல்
ேவைலகளின்		 டாரமாக ம்	அச்சந்திப் கள்	நிகழ்ந்தன.	தங்கைளத்தாண் 	பிற
ன்பப்ப ம்	 மக்க க்காக	 ேப பவர்கைள	 தன் ைறயாக	 கார்க்கியால்

காண ந்த .	 ெடரன்ேகாவ்	 லகத்தில்	 பல	 	 தைட	 ெசய்யப்பட்ட
	 ரட்சியாளர்களின்	எ த் க்கைள	அவரால்	ப க்க	 ந்த 	
	
வாழ்க்ைகப்ேபாராட்டம்	 அவைர	 ெராட் க்கைட	 ஒன்றில்	 ன் 	 பிள்
சம்பளத்திற் 		ேசரைவத்த .	நாள்	 க்க	உைழக்கேவண் ய	நிைலயில்	அவரால்
ெதாடர்ந் 	 ப க்க	 யாமல்	 ேபான .	 	 க ம்	 ேவைலச் ைம	 	அ பவங்கைள
ெகாண் ேசர்த்த .	 	 சக	 ெதாழிலாளர்க டன்	 உைரயா கிறார்.	 கிராமப் ற
வாழ்நிைலகைள	 ேகட்டறிகிறார்.	 	ஜனரஞ்சகவாதிகைள	 எதிர்த் 	மார்க்சியவாதி
பிளக்காேனாவ்	 ேபாரா வ கிறார்	 என	 அறிந் 	 அக் ட்டங்க க் 	 ெசல்கிறார்
கார்க்கி.	அங் 	 	ஃெபேடாசீவ்	என்கிற	ேதாழ டனான	சந்திப்பில்	அவர்	மார்க்சிய
ெகாள்ைககைள	அறிந் ெகாள்கிறார்.	
ஆரம்பத்தில்	 மார்க்சியர்-	 ஜனரஞ்சகவாதிகள்	 ேமாதலில்	 கார்க்கி	 ெப மள
ஆர்வம்	காட்டவில்ைல.	தன 	தாயாரின்	மரணம்,	வாழ்க்ைகதந்த	கசப்பில்	அவர்
1887ல்	தற்ெகாைலக் 	 யற்சிக்கிறார்.	 பின்னர்	 மனம்ேதறி	ஜனரஞ்சக	இயக்க
தைலவர்	 ேராமாஸ்	 என்பவர்	கைடயில்	 ேவைலக் 	 ேசர்கிறார்.	 ேராமாஸ்	அப்ப தி
விவசாயிகைள	 திரட் 	 நிர்வாகம்,	 ேபாலீசிற் 	 எதிராக	 ேபாரா வந்தார்.
ச கமாற்றம்	இல்லாமல்	தனிமனித	ேமம்பா 	சாத்தியமில்ைல	என்கிற	உணர்விற்
கார்க்கி	 வந்தைடந்தார்.	அேத	 ேநரத்தில்	 எவேரா	 தைலவர்	 ஒ வர்	 ெசால்கிறார்
என்பதற்காக	 எைத ம்	 ஏற் ம்	 மனநிைல ம்	 அவ க்கில்ைல.	 எதார்த்தத் டன்
ஒத் ப்ேபாகிறதா	என	சரிபார்த்தல்	அவசியம்	எனக்	க தினார்	கார்க்கி	அ த் 	5
ஆண் கள்	பல்ேவ 	ப திகளில்	 ற்றி	அைலந்தார்.	1892ல்தான்	தன 	இலக்கிய
தாகத்ைத	அவர்	உணரத் வங்கினார்.	இரயில்பாைத	ேவைலகளில்	அவ க் 	பல
ரட்சிகர	நண்பர்கள்	கிைடத்தனர்.	
	
லிேயா	 டால்ஸ்டாய்	 எஸ்ேடட் ற் 	 	 அங் 	 நிலம்	 ெபற் 	 வாழலாம்	 என	 கார்க்கி
ெசன்றார்.	 	 Self	 perfection	 	 என்ப 	 டால்ஸ்டாய்	 ேகாட்பாடாக	இ ந் வந்த .
அைத	 தன்	 வழியில்	 ரிந் ெகாள்ள	 கார்க்கி	 விைழந்தார்.	 ன்னதாக	 அவர்
எ திய	கவிைத	வரி	ஒன் 		I	have	come	to	this	world	to	disagree		என்பதாக
இ ந்த .	 டால்ஸ்டாைய	 அப்ேபா 	 சந்திக்க யாமல்	 அவர 	 ைணவியார்



ேசாபியாைவத்தான்	பார்க்க ந்த .		
	
பின்னர்	 1889ல்	 அவர்	 நிழினி	 ேநாவ்ேகாராட்	 வந்தார்.	 தன்	 பைழய	 நண்பர்கள்
அவர்களின்	 யரக்கைதகைள	 ேகட்டறிந்தார்.	 அங் 	 ேபாலிசாரால்
ேதடப்பட் வந்த	ெசகின்	என்பாரின்	வட்டத்தில்	இைணந் 	ேசாசலிச	 த்தகங்கள்,
கம் னிஸ்ட்	 மானிெபஸ்ேடா	ஆகியவற்ைற	 ப த்தறிகிறார்.	 ெசகினிற் 	 ரட்சிகர
ேவைலகளில்	 உதவியாக	 இ க்கிறார்	 என	 நிைனத் 	 அெலக்சி	 ெபஸ்ேகாைவ
அதாவ 	கார்க்கிைய	ேபாலிசார்	1889	அக்ேடாபரில்	ைக 	ெசய்கின்றனர்.	 தல்
ைக 	 அ பவம்	 அவ க் 	 கிட் விட்ட .	 	 ேபா மான	 சாட்சியங்கள்
நி வப்படாமல்		ேபானதால்	அவர்	வி தைல	ஆகிறார்.	
	
ஜனரஞ்சக	 இயக்கத்தின்	 கழ்	 வாய்ந்த	 எ த்தாளர்	 ேகாெராெலங்ேகாைவ
சந்திக் ம்	வாய்ப் 	கார்க்கிக் 	கிட் கிற .	அவரிடம்	தன்	எ த் க்களின்	 மீ
காட்டமான	 விமர்சனங்கைள	 எதிர்ெகாள்கிறார்.	 நிழினியிலி ந் 	 பிரான்சிற்
நடந்ேத	 ெசல்லலாம்	 என்கிற	அவர 	 யற்சி	 ேதால்வியில்	 கிற .	 	 ஃப்லிஸ்
எ ம்	 ப திக் 	 வந் 	 இரயில்ேவ	 ெபயிண்டர்	 ேவைலயில்	 ேசர்கிறார்.	அரசியல்
அகதிக டன்	 ேசர்ந் ெகாள்கிறார்.	 மாணவர்கள்,	 உைழப்பாளிகள்	 சந்திப்பதற்
உகந்த	 கம் ன்	 ஒன்ைற	 நி கிறார்.	 கார்க்கி	 கண்காணிக்கப்ட் 	 இ 	 ைற
ைக 	ெசய்யப்ப கிறார்.		 ஃப்லிஸ்	பத்திரிைக	ஒன்றில்	மாக்சிம்	கார்க்கி		என்கிற
ெபயரில்	அவரின்	கைத	ெவளியான .	1892ல்	அவர்	தி ம்ப	நிழினி	ெசல்கிறார்.
Maxim	என்றால்	கசப் 	என்ப 	ெபா ள்.		
	
1895ல்	அவர்	சம்ரா	ெகசட்	பத்ரிக்ைகயாளாராக	பணி ரியத் வங்கினார்.	ஆனால்
ரண்ட க் 	 எதிரான	 எ த் க்கைள	 அவர்	 ைனெபயரில்

எ தேவண் யி ந்த .	அவ்வாண் 	மார்ச்சில்	ெவளியான	அவர 	The	song	of
Falcon	உைரநைட	கவிைத	 ரட்சிகர	வட்டாரத்ைத	கவ்விப்பி த்த .	பணியாற்றிய
பத்திரிைகயில்	 ஏற்பட்ட	 க த் ேவ பாட்டால்	 ெவளிேயற	 ேநர்ந்த .	 பிற
எகெடரினா	 பவ்ெலாவ்னா	 வல்ஜீனா	 	 என்பாைர	 கார்க்கி	 மணம்
ெசய் ெகாள்கிறார்.	
	
	ச க	ேபாராட்ட	க வியாக	இலக்கியம்	என்கிற	உள் ணர் 	 தலில்	இ ந்த .
பின்னர்	 	 தத் வரீதியாக	 அ 	 வ ப்ெபறத் வங்கிய .	 ஷ்ய	 ச கத்தின்
அ த்தட் 	 மக்கள்	 	 வாழ்வின்	 யதார்த்தங்கைள	 தன 	 பைடப் களில்	 அவர்
சித்தரிக்கத்	 வங்கினார்.	 அவர 	 நாயகர்கள்	 எவரிட ம்	 ஏ ம்
இைறஞ் பவர்களாக	இ க்கேவண்டாம்	எனக்	கார்க்கி	க தினார்.	
	
The	 Development	 of	 Capitalism	 in	 Russia	 என்பைத	 தன 	 ன்றாண்
க ம்	 உைழப்பிற் 	 பின்னர்	 ெலனின்	 1898ல்	 எ தி த்தி ந்தார்.	 ஷ்யாவில்
தலாளித் வ	 வளர்ச்சி	 றித்த	 ரண்பட்ட	 பார்ைவகைள	 பா லிஸ்ட்க ம்



மார்க்சிஸ்ட்க ம்	 ைவத் க்ெகாண் ந்தனர்,	 ச க	 வளர்ச்சியின்	 தவிர்க்க
யாத	 கட்டங்கள்	 என்பைத	 பாப் லிஸ்ட்கள்	 ஏற்கவில்ைல.	 கார்க்கி	 அந்நிய

தலீ களின்	 அதிகரிப்ைப	 விமர்சித்தார்.	 கலாச்சர	 பிற்ேபாக் த்தனத்ைத
சா னார்.	Nizhegorodskii	listok	பத்திரிைகயில்	அவர்	1890களின்	 வக்கத்தில்
எ தத் வங்கினார்.	 	 அரசியல்,	 இலக்கிய	 சி 	 றிப் கைள	 எ தினார்.
ஷ்யாவிற் 	 தீர்ைவ	 ெகாணர	 அறி ஜீவிகள்	 தைலைம	 ஏற் 	 ெதாழிலாளர்-

விவசாயிகைள	 வழிநடத்த	 ன்வரேவண் ம்	 என்கிற	 பார்ைவ	 அவ க்
அப்ேபா 	இ ந்த .	
	
ேசாசலிச	 க த் க்கைள	 பிரச்சாரம்	 ெசய்தார்	 என்பதற்காக	 அவர்	 ைக
ெசய்யப்பட் 	 ேம	 1898-	ஆகஸ்ட்	 1898வைர	 சிைறயில்	 ைவக்கப்பட்டார்.	 அேத
ஆண் ல்தான்	 திய	 உலகம்	 என்பதில்	 ெவளிவந்த	 அவர 	 கைதகள்
ெதா க்கப்பட் 	 த்தகமாக	ெவளிவந்த .	அவர்	எ த்தாளர்	என்கிற	அந்தஸ்ைத
ெபறத் வங்கினார்.	 அக்கைத	 ெதா ப்பின்	 லம்	 கார்க்கி	 	 champion	 of
underdogs	 	 என்கிற	அைடயாளத்ைத	 ெப கிறார்.	அேத	ஆண் ல்தான்	 ஷ்ய
ேசாசியல்	ஜனநாயக	ெதாழிலாளர்	அைமப் 	மின்ஸ்க்	நகரில்	அைமயப்ெப கிற
ேசாசலியல்	 ஜனநாயகவாதிக டன்	 மட் மல்லா ,	 ேவ 	 அரசியல்
நண்பர்க ட ம்	கார்க்கி	அப்ேபா 	ெதாடர்பில்	இ ந்தார்.	
	
நிஸ்னி	 ப தியில்	 ெசாற்ெபாழி கள்,	 லகங்கைள	 உ வாக் வ ,
விவாத க்கைள	 உ வாக் வ 	 என்பதில்	 கார்க்கி	 கவனம்	 ெச த்திவந்தார்.
ெபா வாக	 எ வ ,	 பைடப் கைள	 ெவளியி வதற்கான	பதிப்பாளர்கைள
பார்ப்ப 	என்பதில்	கவனம்	ெசன்ற .	1899ல்	அவர்	 பீட்டர்ஸ்பர்க்	வந்தேபா தான்
மார்க்சியர்களான	பி	பி	ஸ் வ்,	 கான்	பாரனாவ்ஸ்கி	ஆகிேயாைர	சந்திக்கிறார்.
	 அவர்க டனான	 விவாதங்களில்	 	 அவர்	 தி ப்தி	 அைடயவில்ைல	 .அந்த
ேதாழர்கள்	 	 ெப ம்	 ஈேகா டன்	இயங் கிறார்கள்	 என் ம்	 கார்க்கி	 க தினார்.
	 அவ க் 	 ெகா க்கப்பட்ட	 வரேவற்பில்	 	 வழங்கப்பட்ட	 க ைரகைள	 கண்
மயங்கா 	 கண்ணில்லாதவர்	 மத்தியில்	 ஒற்ைறக்கண்	 உைடயவன்	 அரசன்தான்
என்ற	 பதிைல	 ஏற் ைரயில்	 தந்தார்.	 	 	 அறி ஜீவிகைள	 சந்ேதகத் டன்	 பார்க்க
ேவண் ம்	என்கிற	எண்ணம்	அவரிடம்	காணப்பட்ட .		
	
த	இைளஞர்களின்	பைடப் கள்	ெவளிவர	 ைண	நின்றார்	கார்க்கி.	1902ல்	 த

சி வன்	ஒ வைன	தத்ெத த் 	அவன்	கல்வி	கற்க	உதவினார்.	 தர்கள்	மீதான
தாக் தல்கைள	விமர்சித்தார்.	இக்காலத்தில்தான்	அவர்	தன 	மனிதன்	என்கிற
மனிதாபிமான	 பைடப்ைப	 ெகாணர்கிறார்.	 மனிதன்தான்	 அைனத் ம்..
கட ைள ம்	 அவேன	 பைடத்தான்	 .	 மனிதன்	 தன்	 ரணத் வத்திற்கான
ேபாராட்டங்கள்	 ற் ப்ெப பைவ	 அல்ல-	 ேதைவெயல்லாம்	 தந்திர	 சிந்தைன
ழல்தான்	என் 	எ தினார்.	

	



கட ள்,	 மதம்	 என்கிற	 தாக்கங்கள்	 றித் 	 தன 	 நண்பர்க டன்	 கார்க்கி
விவாதிக்கிறார்.	 ெசக்காவிற் 	 எ திய	 க தம்	 ஒன்றில்	 	 எனக் 	 மக்கள்
அறிவிலிகள்	என்கிற	உணர் 	வ கிற .	அவர்க க் 	கட ள்	ேதைவப்ப கிற .
கட ள்	 பார்த் க்ெகாள்வார்	 என	 எளிய	 வழிகைளேய	 அவர்கள்
ேதர்ந்ெத த் வி கின்றனர்.	 கட ள்	 அவசியம்	 தானா	 என்கிற	 ேகள்வி
க்கியமானதாக	இ க்கிற .	அவர்	 மற்ெறா 	 நண்ப க் 	 எ திய	க தத்தில்

	 நீேய	 கட ளாக	 இ க் ம்ேபா 	 ேவ 	 எதற் 	 என்கிறார்.	 பற் தி	 அறி
அைனத் ம்	 உன்னிடம்	 இ க்கிறேத	 என்றார்.	 அவ க் 	 பாயர்பாக்	 தாக்கம்
இ ந்தி க் மா	என	கார்க்கியின்	அரசியல்	வாழ்க்ைக	எ திய	ேடாவா	ெயட்லின்
	பதிவி கிறார்.	
1900களின்	 வக்கத்தில்	 அவைர	 ஊக்கப்ப த்திவந்த	 ேகாெரெலங்ேகாவிடம்
தான்	மார்க்சியத்திற் 	ெந ங்கிவந் விட்டதாக	ெசால்கிறார்	கார்க்கி.	பாப் லிஸ்ட்
தைலவர்கள்	 ேகட்டேபா 	 ஆமாம்	 இஸ்க்ரா	 ப க்க வங்கிவிட்ேடன்	 என்கிறார்.
	 யரப்ப ம்	 ஜீவன்களின்	வி தைல	ஆ தம்	மார்க்சியம்	என	பி	பி	அக்ெசல்ராட்
ெசான்ன 	ஏற்கக் ய 	என்றார்	கார்க்கி.		
	
விவசாயிகைள	 பயன்ப த்திக்ெகாண் 	 பயங்கரவாதத்தில்	 ஈ ப ம்	 ேசாசலிச
ரட்சிகர	 கட்சிைய	 அவர்	 	 	 ஏற்கவில்ைல	 .	 	 இஸ்க்ரா	 நண்பர்க க் 	 உதவி
என்பதில்	ஆர்வமாக	 	ெசயல்பட்டார்.	 	 ேமாப்பம்	 பி த்த	 ேபாலிசார்	அவைர	ைக
ெசய்கின்றனர்.	ஏப்ரல்	1901ல்	ைகதான	கார்க்கியின்	உடல்நிைல	காரணமாக	ஒேர
மாதத்தில்	அவர்	வி விக்கப்ப கிறார்.	டால்ஸ்டாய்	தைலயிட் 	வி விக்கப்பட்டார்
என்கிற	 ெசய்தி ம்	 ெசால்லப்ப கிற .	 கார்க்கி	 ைகைத	 கண் த் 	 ெலனி ம்
எ தினார்.		
	
ேம	 1,	 1902	 அன் 	 5000	 ெதாழிலாளர்களின்	 ெப ம்	 ஆர்ப்பாட்டம்	 நிஸ்னி
ேநாவ்ேகாராட்	 ப தியில்	 நடந்தைத	 கார்க்கி	 கண் ற்றார்.	 ைகதானவர்கைள
வி விக்க	 நிதி	 ஆதாரங்கைள	 உ வாக்கினார்	 .	 ஆர்	 எஸ்	 	 எல்	 பி	 கட்சி ம்
அவரிடம்	 நிதி	 உதவிைய	 எதிர்பார்த்த .	 	 த்தகங்க க் 	 ெவளிநாட் லி ந்
கிைடக் ம்	 ராயல் ைய	 கட்சிக் 	 த வ 	 என்கிற	 ஒப் தைல	 கார்க்கிைய
	ெசவஸ்தேபாலில்	சந்தித் 	ெஹல்ப்லாண்ட்	என்பவர்	ெப கிறார்.	 ராயல் யில்	 75
சதம்	 கட்சிக் ,	 25	 சதம்	 கார்க்கியின்	 தனிப்பட்ட	 ேதைவக க் 	 என

வாகிற .	ஆனால்	இத்திட்டம்	ெப மள 	ெவற்றிப்ெபறவில்ைல.	கார்க்கி	தான்
ஆண் ற் 	5000	 பிள்கைள	கட்சிக் 	தர ம்	என் ம்	ஆனால்	அதில்	4000
பிள்கள்	இஸ்க்ராவிற் 	மட் ேம	ெசலவிடப்படேவண் ம்	என்கிற	உ திெமாழிைய

ேகா கிறார்.	உடன்	400	 பிள்கைள	நன்ெகாைடயாக ம்	த கிறார்.	
	
1902ல்	மாஸ்ேகா	திேயட்டர் ப்ைப	சார்ந்த	ந ைக	அந்திரீவா டன்	கார்க்கிக்
பழக்கம்	 ஏற்ப கிற .	 மாஸ்ேகாவில்	 அவர்	 அவ்வம்ைமயார்	 வீட் ல்	 தங் வார்.
அவர்கள்	 தி மண	 உற 	 றித் 	 எதி ம்	 தி மான	 ெசய்திகள்



ெதரிவிக்கப்ப கின்றன.	1904ல்	அவர 	மைனவியான	ெபஷ்ேகாவாைவ	கார்க்கி
பிரிந்தா ம்	அவர்கள்	மத்தியில்	கார்க்கியின்	மரணம்வைர	 நல் ற 	 நீ த்ததாக
அறிய கிற .	
	
ெடனிட்ஸ்கி	 என்கிற	 ேலாக்கல்	 கமிட் 	 உ ப்பினர்	 கார்க்கியின்	 கட்சி	 உற கைள
றித்த	 பதி 	 ஒன்ைறத்	 தந் ள்ளார்.	 ஆவணங்கைள	 இரகசியமாக

ெவளிநா க க் 	 அ ப் வ ,	 நிதி	 ெபற் த்த வ ,	 கட்சி	 பிர ரங்கள்
வ வதற்கான	ெடக்னிகல்	உதவிகைள	ெசய்தல்	என்பன	கார்க்கி	கட்சிக் 	ெசய்த
ெப ம்	 உதவிகள்	 என்றார்	 ெடனிட்ஸ்கி..	 அவர்	 ேநரிைடயாக	 எப்ெபா ப்பி ம்
இல்ைல.	 1903ல்	 உ வான	 ெமன்ஷ்விக்,	 ேபால்ஷ்விக்	 பிள 	 றித் 	 அவர
எ த்தில்	அப்ேபா 	 பதி 	இல்ைல..	 1904ல்	அவர்	 பீட்டர்ஸ்பர்க்	 ெசன் 	அங்
ரட்சிகர	 எ த் க்கைள	 ெவளிக்ெகாண் 	 ெசல்வதில்	 உதவிகரமாக	 இ ந்தார்
என	ெடனிஸ்கி	 லம்	அறிய கிற .	
	
கைல	 இலக்கியம்	 என்ப 	 பற்றி	 கார்க்கி	 தன்	 நண்பர்	 ெடலிஷாவ்	 என்பா க்
எ திய	க தத்தில்	மனிதன்	தன்	மீதான	நம்பிக்ைககைள	ேமம்ப த்திக்ெகாண்
தன்ைன	சரியாக	கண் ணர	இலக்கியங்கள்	உதவேவண் ம்	என்றார்.	இலக்கியம்
உண்ைமயின்	 பாற்பட் 	 நிற்க	 மனிதைன	 பயிற் விக்கேவண் ம்.	 	 கீழ்ைமக்
எதிராக	மனித	ேமன்ைமகைள	ெகாண்டாடேவண் ம்	என	 றிப்பிட் ந்தார்.	
	
கார்க்கியின்	 சி கைதக ம்	 நாவல்க ம்	 வரப்ேபா ம்	 ய க்
கட் யங் கின்றன	 என்கிற	 கழ்	 அவ க் 	 கிைடக்கத்	 வங்கியி ந்த .
இம்பீரியல்	அறிவியல்	அகாதமியில்	அவர்	உ ப்பினர்	என்கிற	நிைலைய	எட் னார்.
அப்ேபா 	 அவ க் 	 வய 	 34.	 	 அதிகாரத்திற் 	 எதிரான	 கலகக் ரைல
எதிெராலிக் ம்	அவரால்	அங் 	ஒன்ற யவில்ைல.	
	
	 நிேகாலஸ்	 ஜார்	 மன்ன க் 	 கார்க்கியின்	 ேதர் 	 அதிர்ச்சிைய	 தந்த .	 அவர்
கல்வி	அைமச்ச க் 	இ 	 றித்த	எச்சரிக்ைக	க தம்	ஒன்ைற	மார்ச்	5	1902ல்
எ தினார்.	 அவைர	 எ த் விட் ,	 நிதானேபாக் ைடய	 எவைரயாவ
ேபாடேவண் ம்	 என	 கட்டைளயிட் ந்தார்.	 கார்க்கி	 நீக்கப்பட்டைத	 எதிர்த்
இயக்கங்கள்	 நடந்தன.	 ெகாெரெலங்ேகா,	 ெசகாவ்	 விலகினர்.	 டால்ஸ்டாய்	 தான்
உ ப்பினர்	 இல்ைல	 என்பதால்	 அ 	 பற்றி	 எைத ம்	 ெசய்ய	 ேவண் யதில்ைல
எனக்க தியதாக	அறிகிேறாம்.	
	
கார்க்கி	 தன 	 அசாத்திய	 திறைமகைள	 சில	 தவறான	 ரிதல்க டன்
வீண த் க்ெகாள்கிறார்	 என்கிற	 தாக் தல்	 இலக்கிய	 வட்டத்தில்	 உ வான .
அவர்	நீட்ேசயின்	ெசல்வாக்கில்	எ கிறார்	என ம்	விமர்சிக்கப்பட்டார்.	நீட்ேசயின்
ெசல்வாக் 	 என	 விமர்சிப்ப 	 நியாயமற்ற 	 என்ற	 விளக்கத்ைத	 கார்க்கி
ெகா த்தார்.	 நான்	 ெவ ஜனங்களிலி ந் 	 வந்தவன்.	 அவர்க க்காக



எ கிறவன்	என்ற	பதில ைய ம்	அவர்	தந்தார்.	
	



2
ஷ்யாவில்	ஜனவரி	 9	 1905ல்	ெப ம்	மக்கள்	எ ச்சி	 ரட்சிகரமாக	ெவ த்த .

கார்க்கி	 ஷ்யா	 ச க	 ஜனநாயக	 ெதாழிலாளர்	 கட்சி டன்	 ெந க்கமாக
இ ந்தார்.	தன 	ெசல்வந்தர்	நண்பர்	ெமாேராசாவ்	 லம்	இஸ்க்ராவிற் 	ெப ம்
நன்ெகாைட	ெபற் க்ெகா த்தார்,	
	
ெமன்ஷ்விக் கள்	 1904ல்	 ெப ம்பான்ைம டன்	 இ ந்தனர்.	 ெலனின்	 மத்திய
கமிட் 	 ேவைலகளிலி ந் 	 விலக்கிைவக்கப்பட் ந்தார்.	அவர்	 பார்வார்ட்	 எ ம்
ேபால்ஷ்விக்	பத்திரிைக	ெகாணர	 யற்சி	எ த் 	வந்தார்.	ெஜனிவாவில்	ஆகஸ்ட்
1904ல்	 ப் ேரா	 ஆப்	 கம் னிஸ்ட்	 பார்ட் 	 ஆப்	 ெமஜாரிட் 	 என்கிற	 மத்திய
கமிட் ைய	 அவர்	 	 அைமத்தார்.	 கார்க்கியிடம்	 நிதி	 உதவி	 ேகட்
க தப்ேபாக் வரத் 	நடந்ததாக	ேடாவ	ெயட்லின்	பதிவி கிறார்.		
	
1904ன்	இ தியில்	லிபரல்	ெசம்ஸ்ட்ேவா	இயக்கத்தா டன்	கார்க்கி	இயங் கிறார்.
நவம்பர்	 20	 1904ல்	அரசியல்	அெசம்பிளி,	அரசியல்	ைகதிகைள	வி வி	என்கிற
தீர்மானத்தில்	 கார்க்கி	 ைகெய த்தி கிறார்.	 மாைல	 நடந்த	 ட்டத்தில்	 ஜாைர

க்கி	எறிய	வன் ைற	அவசியம்	எனில்	இறங் ேவாம்	என ம்	ேப கிறார்.		
	
ஜனவரி	1905ன்	 வக்கத்திேலேய	எ ச்சிக்கான	 கள்	ேவைலநி த்தங்களாக
ெவளியாயின.	கப்பான்	பாதிரியார்	தைலைமயில்	 ரட்சி	ெவ த்த .	ஊர்வலத்ைத
ஒ க்க	அரசாங்க	 யற்சிகள்	 றித் 	 லிபரல்,	இட சாரிகள்	 பங்ேகற்ற	 	 ’நம
நாட்கள்’	 எ ட்ேடாரியல்	 அ வலகத்திற் 	 கார்க்கி ம்	 ஜனவரி	 8	 அன்
ெசல்கிறார்.	 அைமச்சர்கைள	 சந்தித் 	 ரா வம்	 அ ப்பாதீர்	 என்கிற
ேவண் ேகாைள	 ன்ைவக்க	 கார்க்கி	 உள்ளிட்ட	 க் 	 ெசன்ற .	 ஜா ம்
மற்றவர்க ம்	 நிைலைமைய	 நன் 	 உணர்ந் ள்ளாதாக	 பதில்	 கிைடத்த .	 .
இரத்தம்	 சிந்த	 ைவக்கப்பட்டால்	 அதன்	 விள கள்	 க ைமயாக	 இ க் ம்	 என்
கார்க்கி	ம ெமாழி	ெகா த்தார்.		
	
ஜனவரி	9	ஊர்வலம்	பற்றி	கார்க்கி	 “	நான்	அைத	பார்த்ேதன்,	அவர்கள்	 ட்டனர்.
அதில்	 ன் ேபர்	அங்ேகேய	மரணித்தனர்.	19	ேபர்	ப காயம்	அைடந்தனர்.	எந்த
அறிவிப் ம்	 இல்லாமல்	 ப்பாக்கி	 	 நடந்த ”	 என	 பதிவி கிறார்.	 தைலைம
தாங்கிய	கப்பான்	 பாதிரியார்	கார்க்கியின்	 வீட் ல்	தங்க	ைவக்கபட்டார்.	கப்பான்
கட ள்	இல்ைல		ேதவாலயம்	இல்ைல	ஜா ம்	இல்ைல	என	 லம்பினார்.		
	
வன் ைற	ெகாண்ட	உலைக	வன் ைற	 லம்	சரி	ெசய்யேவண் ள்ள 	என்கிற
க தத்ைத	அந்த்ரீவிற் 	 கார்க்கி	 எ தினார்.	 கார்க்கியின்	 வீட் ற் 	 பலர்	வந்
ேபாகிறார்கள்	 என்கிற	 ெசய்தி	 அரசாங்கத்திற் 	 ெதரிவிக்கப்பட்ட ..	 சதிகார



ம்பலில்	 கார்க்கி	 உ ப்பினரா	 என்பைத	 ஆ கின்றவர்	 ஆராயத்	 வங்கினர்.
இளவரசர்	 ேராமேனாவ்	 ஜனவரி	 13	 1905ல்	 கலகத்ைத	 ண் விட்டவரில்
கார்க்கி ம்	 ஒ வர்	 என	 றிப்பிட்டார்.	 விசாரைணயின்ேபா 	 தான்	 தீவிர
சிந்த்ைன ள்ளவன்,	 ஆனல்	 ரட்சி	 நடந்ததில்	 ெதாடர் 	 இல்ைல	 என	 தற்காப்
வாதங்கைள	கார்க்கி	ெதரிவித்தார்.	அேத	ேபால்	நிதி	பற்றி ம்	தனக் 	ெதரியா
என்றார்.	அவரின்	ைக 	ெப ம்	ஆர்ப்பாட்ட	அைலகைள	எ ப்பிய .	
	
மாணவர்கள்,	இலக்கிய	அைமப் கள்	கார்க்கிைய	வி வி	என	ேபாரா ன.	பாரிஸ்,
ெபர்லின்	 பல்கைலகழகங்கள்	 ’கார்க்கி	 உலக	 மனிதர்’	அவைர	வி வி	 என	 ரல்
ெகா த்தன.	 கார்க்கியின்	 பதிப்பாளர்	 பியட்னிட்ஸ்கி	 பத்தாயிரம்	 பிள்
பிைணத்ெதாைக	 கட் 	 அவைர	 வி வித்தார்.	 ெவளிவந்த	 கார்க்கி	 தான்
ரட்சிகரவாதி	 என் ம்	 நில ம்	 ரண்டல்	 எதிர்த் 	 ேபாரா வதில்	 ற்றமற்றவன்
என ம்	ெதரிவித்தார்,	 ஷ்ய	அறி ஜீவிகைள	விமர்சித்தார்.	வாழ்வின்	அர்த்தம்
ரட்சிக் 	 ேசவகனாக	 இ ப்ப 	 என்றார்.	 மக்களின்	 வி தைல	 தாகத்ைத
டால்ஸ்டாய்	 விமர்சிப்ப 	 சரியல்ல.	 விவசாயி	 நிலம்	 ெராட் டன்	 மட் ம்
வாழவி ம்பவில்ைல.	 தந்திர	இயக்கம்,	சிந்தைன டன்	 ய	 	வாழ் ம்	ேதைவ
என்றார்	 கார்க்கி.	 மனிதர்கள்	 ெத வில்	 டப்பட் 	 ெகாைல	 ெசய்யப்ப ம்ேபா
	ேநர்ைம	ெநறி(Moral	perfectibility	)	என	ேபசிக்ெகாண் ப்பைத	ஏற்க	 யா
என	டால்ஸ்டாய்க் 	அவர்	பதிலாக	 றினார்.	
	
கார்க்கி	 ேபால்ஷ்விக் களின்	 நியாயத்ைத	 ஏற்றார்.	 1905ல்	ஆர்	 எஸ்	 	 டபிள்
கட்சி	ஆ தங்கள்	ெபற	உதவினார்.	பின்லாந்த்	ேபாராளி	ஜில்லியாகஸ்	என்பார்	 லம்
ஜப்பானிய	 நிதி	 உதவி டன்	ஆ தங்கள்	 பரிமாற்றம்	 என்பைத	 	 ெசய்தனர்.
கப்பான்	 பாதிரிைய	 ெஜனிவாவில்	 ெலனின்	 சந்திக்கிறார்.	 மாஸ்ேகாவில்	 ஜூைல
1905	 நடந்த	அைனத் 	 விவசாயிகள்	 மாநாட்ைட	 கார்க்கி	 கழ்ந் 	 ேப கிறார்.
மாவில்	ெவ ஜனங்களின்	 பிரதிநிதிகள்	 பரவலாக	 பங்ேகற்க	 ேவண் ம்	என் ம்

அரசியல்	 ச க	 வாழ்வில்	 விவசாயிக க் 	 ஏ ம்	 ெதரியா 	 என் 	 ெசால்வ
தவ 	 என் ம்	 கார்க்கி	 ேபசினார்.	 எந்த	 ரட்சி ம்	 ெவற்றிெபற	 விவசாயிகள்
ெதாழிலாளர்கள்	அறி ஜீவிகளின்	 ட் 	ெசயல்பா 	அவசியம்	என்றார்.	
	
	 இரகசிய	 பத்திரிைகயாக	 வந் 	 ெகாண் ந்த	 ரேபாச்ச்சிக் 	 	 ன்றாவ
எனப்ெபா ள்ப ம்	 ெபயரில்	 கார்க்கி	 எ திவந்தார்	 ேபால்ஷ்விக் கள்
சட்ட ர்வமாக	பத்திரிைக	நடத்த	கார்க்கி	ெப ம்	உதவி	ெசய்தார்.			Novaia	Zhizn
	 எ ம்	 	 சட்ட ர்வ	 பத்திரிைக	 அக்ேடாபார்	 1905ல்	 ெவளியான .	 	 ஆனால்
அரசாங்கம்	 சம்பரில்	 அைத	 ய .	 பின்னர்	 கவிஞர்	 மின்ஸ்கி	 ,	 அந்த்ரீவா,
காட்ஸ்கி,	 லபார்க்,	 னாசார்ஸ்கி,	 லீக்ெனக்ட்,	 லக்சம்பர்க்	 சந்தித் 	 பத்திரிைக
ெகாணர்வதற் 	 ெவ த்தனர்.	இதற் 	15000	 பிள்கள்	ெகா த் 	கார்க்கி
உதவினார்.	நவாயா	ைஜசின்	ெகாணரப்பட்ட .	ெலனி ம்	கார்க்கி ம்	பத்திரிைக
அ வலகத்தில்	 நவம்பர்	 27	 1905ல்	 சந்தித் 	 விவாதித்தனர்.	 மா பட்ட



க த் க்கைள	 அவர்கள்	 அச்சந்திப்பில்	 ெவளிப்ப த்திக்ெகாண்டனர்.
கட்சியல்லாத	 மின்ஸ்கி	 ஆசிரியர்	 வில்	 டா 	 என்றார்	 ெலனின்.	 கார்க்கி
ஏற்கவில்ைல.	 பின்நாட்களில்	ெலனின்	 பற்றி	கார்க்கி	எ ம்ேபா 	தான்	அவைர
1907ல்	தான்	சந்தித்ததாக	எ கிறார்.	
	
கார்க்கி	அெமரிக்காவிற் 	ெசன் 	நல்ெலண்ண	அ ப்பைடயில்	 ஷ்ய	 ரட்சிக்
ேதைவயான	 நிதிைய	 திரட்ட ம்	 என	 அவ க் 	 உணர்த்தப்பட்ட .	 ஆனால்
அவ்ேவைலைய	 உடன யாக	அவரால்	ெசய்ய யவில்ைல.	ஆனால்	மிக	 க்கிய
ேவைலைய	அவர்	ெசய்தார்	 .	தாய்	நாவைல	எ தினார்.	 	 பின்னர்	 ஷ்யா	விட்
ெசல்ல	 ேவண் ய	 நிர்பந்தம்	 ஏற்பட்டதால்	 அவர்	 1906ல்	 அெமரிக்கா	 ெசன்றார்.
ைணவியார்	அந்திரீவா ம்	 உடன்	ெசன்றார்.	ெபர்லின்	வழிேய	அவர்	அெமரிக்க

ெசன்றேபா 	 அங் 	 	 ெஜர்மன்	 ேசாசியல்	 ஜனநாயக	 கட்சியின்	 தைலவர்கள்
காட்ஸ்கி,	 ெபபல்,	 லீெனக்ட்	 ஆகியவர்க டன்	 உைரயாட	 வாய்ப் 	 ெபற்றார்.
பிரான்சில்	அடேடாலி	பிரான்ஸ்	உடன்	உைரயாட ந்த .		
	
அெமரிக்காவில்	 ஜாக்	 லண்டன்,	 மார்க்	 ட்ெவயின்,	 உப்டன்	 சிங்க்ளர்	 ஆகிேயார்
கார்க்கியின்	அெமரிக்க	 பயணம்	 பய ள்ளதாக	அைமய	 உதவினர்.	 கார்க்கிைய
வரேவற் 	உைரயாட	கமிட் 	ஒன்ைற ம்	அைமத்தனர்.	வரேவற் 	 ட்டத்தில்	 கழ்
வாய்ந்த	 எச்	 ஜி	 ெவல்ஸ்,	 சார்லஸ்	 பியர்ட்,	 பிராங்ளின்	 ஜிட் ங்ஸ்	 பங்ேகற்றனர்.
கார்க்கியின்	 ெபயர்	 ஷ்யா	 வி தைலயின்	 அைடயாளமாக	 இ க்கிற 	 என
கழாரம்	 ட்டப்பட்ட .	 கரிபால் க் 	 கிைடத்த	 வரேவற்ைப	 மிஞ்சிவிட்ட 	 என
நி யார்க்	ைடம்ஸ்	ெசய்தி	ெவளியிட்ட .	
	
அெமரிக்காவில்	 இ ந்த	 ஷ்யா	 தரகம்	 கார்க்கியின்	 ரட்சிக்கான	 நிதி
திரட் ம்	ேவைலைய	கண் த்த .	அவர 	தனிவாழ்க்ைக	 றித் 	ெசய்திகைள
பரப்பிய ..	 ஏப்ரல்	 1906ல்	அந்த்ரீவா	அவரின்	 ைணவியார்	அல்ல.	அவர்	 ஒ
ந ைக	 என்கிற	 ெசய்திைய	 	 ேவர்ல்ட்	 என்கிற	 பத்திரிைக	 	 தல்	 பக்கம்
ெவளியிட்ட .	 எகெடரினா	 ெபஸ்ேகாவா	 கார்க்கி	 லம்	 பத்திரிக்ைக	 ெசய்தி
அறிந் 	 அெமரிக்கா	 ேபான்ற	 தந்திர	 ச கம்	 இவ்வா 	 தனிப்பட்ட	 வாழ்க்ைக
றித் 	 ேப வ 	 அதன்	 மலிவான	 ரசைனைய	 காட் கிற 	 என்கிற	 ேகபிள்

ெசய்திைய			ேம	மாதம்	அ ப்பினார்.	அெமரிக்க	பத்திரிைககள்	கார்க்கி	 றித்
விவாதம்	 நடத்தியதாக	 ெயட்லின்	 றிப்பி கிறார்.	 கார்க்கி	 மீ 	 கல்ெலறிவைத
கண் த் 	 எச்	 ஜி	 ெவல்ஸ்	 கண்டன	அறிக்ைக	 ஒன்ைற	 ெவளியிட்டார்.	ஆனால்
மார்க்	 ட்ெவயின்	 சற் 	 விலகி	 நின் 	 ேபசினார்.	 வயதான	 ட்ெவயின்
ேபான்றவர்களால்	 விஷயங்கைள	 சரியாக	 ரிந் 	 ெகாள்ள யா ,	அவர்	 பற்றி
விமர்சனம்	 ேவண்டாம்	 என்றார்	 கார்க்கி..	 தன 	 பயணம்	 ெப ம்	 ெவற்றிைய
ெபறவில்ைல-	தன்னால்	பத்தாயிரம்	டாலர்	 ட	திரட்ட	 யவில்ைல	என	கார்க்கி
வ த்த ற்றார்.	
	



1906	 அக்ேடாபர்	 மத்தியில்	 அவர்	 அங்கி ந் 	 இத்தாலி	 ெசன்றார்.
அெமரிக்காவில்	 நில ம்	 ெபா ளாதார	 ேவ பா கள்	 தன 	 ரட்சிகர
மனப்பாங்ைக	அதிகரித் விட்ட 	 என்றார்	 கார்க்கி.	 ேபாக்தனாவ்	 ெசல்வாக்கால்
அவர்	 ஷ்ய	ஜனநாயக	கட்சியின்	இட 	 பிரிவின்	ெசல்வாக்கிற் 	 உட்படலானார்.
	 1906	அக்ேடாபரில்	அவர்	 ேநப்பிள்ஸ்	வ கிறார்..	 ஷ்யாவின்	 1905	 ரட்சியின்
ப ப்பிைனகைள	 ஏற் 	 உைழக் ம்	 மக்கள்	அணிதிரள்வைத	 வலி த்தி	அங்
ேபசிவந்தார்.	 அங் 	 அவர்கள்	 ேகப்ரி	 எ ம்	 தீவில்	 தங்கினர்.	 ேகப்ரி	 காலம்
என்பதாக	1906-13		ஆண் கள்	அைமந்தன.	
	
அெமரிக்க	 அ பவங்கள்	 தனக் 	 மீண் ம்	 ேநர்ந் விடக் டா 	 என்பதில்
கார்க்கி	கவனமாக	இ ந்தார்.	1907ல்		5	வ 	கட்சி	காங்கிரசில்	பிளக்காேனாவ்,
ெலனின்,	 ராட்ஸ்கி,		மார்ேடாவ்	ேபான்ற	 க்கிய	தைலவர்கைள	சந்திக்க ம்	உடன்
உைரயாட ம்	 வாய்ப் 	 கிைடத்த .	 ெலனிைன	 அறி கப்ப த்திய டன்	 அவர்
வந்ததற் 	 மகிழ்ச்சி	 என	 ெதரிவித்தைத ம்	 அவர்	 தைலவர்	 என்ப 	 ேபான்ற
ேதாற்றம்	 இல்லாமல்	 மிகச்	 சாதாரணமாக,	 இயல்பாக	 இ ந்ததாக ம்	 கார்க்கி
பதிவி கிறார்.	 தாய்	 த்தகத்தில்	 ெலனின்	 உணர்ந்த	 சில	 ைறகைள
ட் க்காட் யேபா ,	 பைடப்ைப	 அவசரமாக	 க்கேவண் ய	 உந் தலில்	 தான்

இ ந்ததாக	 கார்க்கி	 ம ெமாழி	 த கிறார்.	 	 ரட்சிகர	 நடவ க்ைககளில்
உணர்வற்ற	 ைறயில்	 ெதாழிலாளர்	 பலர்	 ஈ ப கின்றனர்.	 தாய்	 பைடப்
அவர்க க் 	உத ம்	என	ெலனின்	தன 	ஆேமாதிப்ைப	நல் கிறார்.	
ட்ராட்ஸ்கி ம்	 கார்க்கி ம்	 ஒ வைர	 ஒ வர்	 பரஸ்பர	 பாராட் க்கைள
ெதரிவித் க்ெகாண்ட டன்	 இைணந் 	 லண்டன்	 ெசன்றனர்.	 மார்ேடாவ்	 மீ
கார்க்கிக் 	 மரியாைத	 இ ந்த .	 கட்சி	 காங்கிரசில்	 நிலவிய	 ேவ பா கள்
றித்த	கவைலைய	ெவளிப்ப த்தி	மார்ேடாவ்	ேபசினார்.	ேபால்ஷ்விக்-	ெமன்ஷ்விக்

மத்தியில்	 இணக்கம்	 ஏற்படவில்ைல.	 இ தியில்	 திய	 மத்திய	 கமிட் யில்
இ சாரா ம்	 இடம்ெபற்றனர்.	 தனியாக	 ேபால்ஷ்விக் கள்	 தங்கள்	 கமிட்
ஒன்ைற ம்	ேதர்ந்ெத த் க்ெகாண்டனர்.	கார்க்கிக் 	ேபாக்தனாவ்	ெசல்வாக் ம்
அவர்	 றித்த	 உயர்	 மதிப்பீ க ம்	 இ ந்த .	 க த் ேவ பா கள்
	நிைறந்தி ந்த	காங்கிரசிலி ந் 	கார்க்கியால்	உற்சாகமாக	தி ம்ப யவில்ைல.	
ெலனி க் ம்	 ேபாக்தனாவிற் ம்	 இைடயில்	 இணக்கம்	 உண்டாக்க	 கார்க்கி
யற்சித்தார்.	 அவரால்	 அதில்	 ெவற்றிெபற யவில்ைல.	 ேபாக்தனாவ்	 மத்திய

கமிட் யில்	இ ந்தவர்.	இலக்கியவாதி	மட் மல்ல.	ெபா ளாதார	சிந்தைனயாளர்.
ம த் வர்,	 தத் வவாதியாக ம்	 இ ந்தவர்.	 ேகப்ரி	 ப தியில்	 ேபாக்தனாவ்,
னாசார்ஸ்கி,	 கார்க்கி	இைணந் 	 ெதாழிலாளர்க்ெகன	 கல்வி	 மய்யம்	 ஒன்ைற

அைமத்தனர்.	 ெலனி க் 	 இதில்	 உடன்பா 	 இ க்கவில்ைல.	 ேபாக்தனாவின்
க த்தான	 சட்டத்திற் 	 றம்பான	 இரகசிய	 அைமப் 	 ரட்சிகர	 இயக்கத்திற்
தன்ைமயான 	 என்ற	 க த்தில்	 கார்க்கி	 உடன்பட் ந்தார்.	 ெலனி ம்

பிளக்கானா ம்	 ேவ பட் 	 நின்றா ம்	 அவர்கள்	 வரலாற் 	 விதிவசவாதத்தில்
நம்பிக்ைக டன்	 உடன்பட் 	 நிற்பதாக	 கார்க்கி	 க தினார்.	ஆனால்	 ெசயல்பாட்



தத் வம்	 பக்கம்	 பாக்த்னாவ்	 நிற்கிறார்.	 எனக் 	 உண்ைம	 லப்ப கிற 	 என
கார்க்கி	அப்ேபா 	ேபசிவந்தார்.	
	
ெலனின்	 தனக் 	 கார்க்கி	 ேதைவ	 எனக்க தினார்.	 பாட்டாளி	 பத்திரிைகைய
ற் க் 	 ெகாண் ெசல்வதில்	 கார்க்கி	 க்கியமானவர்	 என்பைத	 ெலனின்

உணர்ந்தார்.	 அேத	 ேநரத்தில்	 கார்க்கி	 எ திய	 தனிமனிதனின்	 சிைத
எனப்ெபா ள்த ம்	 கட் ைரைய	 சமய	 சிந்தைனகள்	 கலந்தி ப்பதால்	 பிர ரிக்க
ெலனின்	 ம த் விட்டார்..	 கட ைள	 கட் தல்	 (God	 Building)	 என	 கார்க்கி,
ேபாக்தனாவ்	 ேபான்றவர்	 ேபசிவந்தைத	 ெலனின்	 ஏற்கவில்ைல.	 அந்திரீவா	 ட
கார்க்கியிடம்	 நாத்திகன்	 ேபால	 ேப கிறாய்,	 இைற	 நம்பிக்ைகயாளன்	 ேபால
சிந்திக்கிறாய்	எனறார்.	டால்ஸ்டாய்க் ம்	இவ்வாறான	க த் 	இ ந்த .		
	
கார்க்கிக் 	 மதம்	 பற்றி	 மார்க்சிய	 சிந்தைனக டன்	 ைமயாக	 ஒத் ப்ேபாக

யவில்ைல.	 அேத	 ேநரத்தில்	 ேமாசஸ்,	 ஏ ,	 கம 	 ெபயரிலான	 மதங்கைள
தான்	ஏற்கவில்ைல	என	பிரஞ் 	பத்திரிைக	ஒன்றிற் 	ஏப்ரல்	15	1917ல்	பதிைலத்
த கிறார்..	 பிரபஞ்சத் டன்	 மனிதைன	 இைணக் ம்	 விழிப் ணர்வாக ம்
மதத்ைத	 அவர்	 உணரவி ம்பினார்.	 மனிதனின்	 அகம்	 சார்ந்த	 உள்ளார்ந்த
உணர்வாக	 மதத்ைத	 தான்	 பார்ப்பதாக	 ெமர்க் ர்	 ெட	 பிரான்ஸ்	 பத்திரிக்ைக
கார்க்கி	 ேபட் 	 அளிக்கிறார்.	 கார்க்கியின்	 பைடப் க்களில்	 கட ைள
நிர்மாணித்தல்	 என்பதன்	 கள்	 இ ப்பதாக	 	 இலக்கிய	 விமர்சகர்கள்
ெதரிவித் ள்ளனர்.		
	
கார்க்கி	 தன 	 நண்பர்	 ேபாஸ்ேஸ	 எனபா க் 	 எ ம்ேபா 	 மனிதன்	 மட் ேம
இ க்கிறான்.	 நீங்கேள	 கட ளாக	 இ க் ம்ேபா 	 ேவ 	 அந்நியமான	 ஒன்ைற
ேப வ 	 ஏன்	 என் 	 ேகட்டவர்தான்.	 மா டத்ைத	வழிபாட் க் ரிய	ஒன்றாக ம்
ெதய்வீக	 த்திைரைய	 த்தி	 மாற் கின்றனர்	 இந்த	 இலக்கியவாதிகள்.
அவர்கள்	 கட ள்	 கற்பைன	 எனத்	 வங்கி	 மா டத்ைத	 கட ளாக்க
யல்கின்றனர்.	 கார்க்கி	 ேபசிவ ம்	 ேசாசலிசத்தின்	 மீ 	 எனக்

நம்பிக்ைகயில்ைல.	அவரின்	சிந்தைன	வ ைமயில்	உள்ள 	என்கிற	க ைமயான
விமர்சனம்	 பிளக்காேனாவிடம்	 இ ந்த .	 ெலனின்	 ேநரிைடயாக	 கார்க்கிைய
விமர்சிக்காமல்	ேபாக்தேனாைவ	விமர்சித்தார்.		
	
கார்க்கி டன்	ெதாடர்பில்லாமல்	ெலனின்	சில	மாதங்கள்	இ ந்தார்.	ெலனின்	எ தி
தன்	 சேகாதரியின்	 லம்	 ெவளியிட	 வி ம்பிய	 	 ெபா ள் தல்வாத ம்
அ பவவாத	 விமர்சன ம்	 என்பைத	 கார்க்கி	 ஏற்கமாட்டார்	 என்பைத	 	 தான்
உணர்ந்ததாக	ெவளியீட்டாளர்	 பியட்னிஸ்கி	 லம்	ெசய்தி	கிைடக்கிற .	 1909ல்
கார்க்கி,	 னாசார்ஸ்கி	 வங்கிய	 கல்விக் டத்ைத	 ெலனின்	 வி ம்பவில்ைல.
ேபாக்தேனாவ்,	 னாசார்ஸ்கி	 ேபால்ஷ்விக்	 அணியிலி ந் 	 நீக்கப்பட் ந்தனர்.
ேபால்ஷ்விக் கள்	 தங்கைள	 விமர்சித் 	 எ திய	 பின்ன ம்	 ேதாழர்கள்	 வ ைக



நம்பிக்ைக	 அளிப்பதாக	 கார்க்கி	 ெதரிவித்தார்.	 அேத	 ேநரத்தில்
மதக்ெகாள்ைகக க் 	 தான்	 எதிராக	 இ ப்பதிேலேய	 நிைறவைடவதாக ம்
கார்க்கி	 ெதரிவித்தார்.	 கல்விக் டத்தில்	 அரசியல்	 ெபா ளாதாரம்,	 ேசாசலிச
சிந்தைனகைள	 பாக்தேனாவ்,	 ெதாழிலாளர்	 இயக்க	 வரலா 	 என்பைத

னாசார்ஸ்கி,	 கட்சி	 வரலா 	 என்பைத	 லியதாவ்,	 சமயம்-	 அர 	 உற கள்
ெடசஸ்னிட்ஸ்கி,	 ேசாவியத்	 இலக்கிய	 வரலா ,	 இைச	 கவின்கைலகள்	 றித்
கார்க்கி ம்	வ ப் கள்	எ த்தனர்..	
	
ெலனி க் 	ஆதரவாக	இ ந்த	 சிலர்	 கட்சி	 கல்விக் டத்திலி ந் 	 ெவளிேயறி
ெலனின்,	காம்ேனவ்	ேபான்றவர்களின்	வ ப் களில்	கற்கத் வங்கினர்.	 ரட்சியின்
க்கியத் வத்ைத	 விட் விடாமல்,	 கார்க்கியின்	 அவசிய ம்	 உணரப்ப வதாக

ெலனின்	 ெதரிவிக்க	 வங்கினார்.	 கார்க்கிக் 	 க த ம்	எ தினார்.	 கட்சியின்
ேவ பா களில்	கார்க்கி	சிக்கேவண் யதில்ைல	என	ெலனின்	க தினார்.	கட்சிக்
கல்வியில்	ேதாழர்கைள	ேகப்ரி	வந் 	ெலனின்	சந்திக்கேவண் ம்	என் ம்	ெலனின்
றித் 	 உயர்	 மதிப்பீ கைள	 தான்	 ெகாண் ப்பதாக ம்	 கார்க்கி	 ெலனி க்

எ தினார்.	 அேதேநரத்தில்	 தனிநபர்	 உற கைளப்	 ேப வதில்	 ெலனி க்
ேபாதாைம	 இ ப்பதாக	 கார்க்கிக் 	 க த் 	 இ ந்த .	 ெலனின்	 எவ்வள
உ திப்பா 	 ெகாண்ட	 மனிதராக	 இ ந்தா ம்	 தனிநபர்க டன்	 உற கைள
ேமம்ப த்தாவி ல்	தவ கள்	ெசய்ய	ேநரி ம்	என	கார்க்கி		எச்சரித்தார்.	
	
நவமபர்	 20	1909ல்	 ஷ்ய	காைலப்பத்திரிகைக	ஒன்றில்	கட்சியிலி ந் 	கார்க்கி
நீக்கம்	என்கிற	ெசய்தி	ெவளியான .	ஆனால்	கார்க்கி	அைத	தவறான	ெசய்தி
என	 ம த்தார்.	 ெதாழிலாளி	 வர்க்கத்திற்காக	 உலகம்	 ம்	 ேபாற்றப்ப ம்
கார்க்கிக் 	 இவ்வா 	 ேநர்ந் ள்ளதா	 என	 நண்பர்கள்	 சந்ேதகத் டன்
கவைலெகாண்டனர்.	 கார்க்கி	 இைத	 சரியாக	 எதிர்ெகாள்வார்	 என	 நம்பினர்.
கல்விக் டம்	 டப்படேவண் ய	நிைல	ஏற்பட்ட .	 	அதில்	பயின்ற	சில	ேதாழர்கள்
இைணந் 	 ன்ேன ேவாம்	என்கிற	 ைவ	என்கிற	ஆரம்பித்தனர்.		
	
கார்க்கி	தன 	பைடப் 	பணிகளில்	கவனம்	ெச த்தினார்.	ெலனி ம்	ேபால்ஷ்விக்
ெவளியீ 	 என்பைத	 ன்ைவத் 	 ேகப்ரி	 வந்தார்.	 இ வாரங்கள்	அங்ேக	 தங்கி
கார்க்கி டன்	 விவாதங்கைள	 ேமற்ெகாண்டார்.	 கட்சி	 இதழ்க க் 	 ெலனின்
அவரிடம்	நிதி	ேவண் னார்.	கட்சி	பத்திரிைகக க் 	எ த ம்	ேகாரினார்.	அேத
ேநரத்தில்	 கட்சி	 சாராத	 பத்திரிைகயாளர்க டன்	 கார்க்கி	 ெகாண் ள்ள
ெதாடர் கள்,	 மற் ம்	 பல்ேவ 	 கட்சிகளின்	 பத்திரிைகக க் 	 கார்க்கி	 எ தி
த வ 	ெலனினால்	விமர்சிக்கப்பட்ட .	
	
கார்க்கி	 பரவலாக	 ஜனநாயக	 சக்திக டன்	 தான்	 ேமற்ெகாள் ம்	 உற கள்
றித் 	 ெதளி ப த்தியைத ம்	 ெலனின்	 ஏற்கவில்ைல.	 ெடமாக்ரசி,	 ரியலிசம்

என்ெறல்லாம்	 ெசால்லி	 என்ைன	 ெவ ப்ேபற்றாதீர்	 என	 	 ெலனின்



க ந் ெகாண்டார்.	வ த்த ற்ற	ெலனின்	தைலைமயில்	நடந் 	வந்த	கட்சி	கல்வி
காம்	ஒன்றிற் 	விடப்பட்ட	அைழப்ைப	கார்க்கி	1911ல்	நிராகரிக்கிறார்.	

	
கட்சி	 ஒற் ைம	 என்பதில்	 ’ ன்ேன ேவாம்	 ைவ’	 ேசர்த் க்ெகாள்வதில்
தனக் 	ஆட்ேசபைன	இல்ைல	என்ற	ெலனின்	ஆனால்	 ’கட ள்	கட் தல்’	ேபான்ற
கைதகைள	விட்ெடாழிக்கேவண் ம்	என	 தீர்மானமாக	ெதரிவித்தார்.	நட் 	 	ேவ
	 கடைம	 ேவ 	 என	 ரிதல்	 ேவண் ம்.	 னாசார்ஸ்கி,	 ேபாக்தேனாவ்
நிைனப்பைதவிட	 மார்க்சியம்	 ரிந் ெகாள்வதற் 	 க னமான 	 என்பைத
அவர்கள்	உணரேவண் ம்	என்றார்	ெலனின்.	
	
பிேரகில்	 1912	 ஜனவரியில்	 நடந்த	 கட்சி	 மாநாட் ற் 	 கார்க்கி	 ேபாகவில்ைல.
	 கட்சியின்	இரகசிய	 ேவைலக க் 	 தன 	 வ ைக	இைட 	 உண்டாக்கலாம்
என	 ெசால்லி	 	 அவர்	 வரவில்ைல.	 அவைர	 பங்ேகற்க	 ேவண் ம்	 நிதி	 உதவி
ெசய்யக்ேகாரி ம்	 ேபால்ஷ்விக்	 பிரிவினர்	 ேகட் ந்தனர்.	 நிதி	 உதவி
ெசய்வதற்கில்ைல	 என	 	 கார்க்கி	 ெதரிவித்தார்.	 	 ’ஏசியா க்’	 	 பாணியில்
நாகரீகமற் 	 	 சண்ைடயில்	 ெகாள்ைக	 பிரச்சாரங்கள்	 ந ங்கிப்ேபாவதாக
கண்டனம்	 ெதரிவித்தார்.	 அநாகரிகத்ைத	 றிப்பதற் 	 ஏன்	 ஆசியத்தன்ைம
என்கிற	ெசால்லாடைல	பயன்ப த்தினார்	எனத்ெதரியவில்ைல.	
	
	 மாநாட் ற் 	 பின்னர்	 ஏப்ரல்	 1912ல்	 ெலனினால்	 அதிகார ர்வமாக	 பிராவ்தா
பத்திரிைகைய	 ெகாணர ந்த .	 ெலனின்	 தங்கியி ந்த	 கிராேகா	 எ ம்
ப திக் 	 கார்க்கி	 வந் 	 தங்க	 ேவண் ம்	 என	 ெலனின்	 விைழந்தார்.	 அங்
ெதாழிலாளர்க்ெகன	 கல்விக் டம்	 அைமக்கலாம்	 என்றார்.	 1913	 ஜூனி ம்
ெலனின்	 அ காைம	 ரிசார்ட் ற் 	 கார்க்கி	 வரலாம்	 என	 மீண் ம்	 அைழத்தார்.
ேகப்ரி	 அ பவம்	 ேபான்ற	 ஒன்ைற	 கல்விக் டத்தில்	 விரி ைர	 தந் 	 ெபறலாம்
என்றார்.	 கார்க்கி	 	 ேநரிைடயாக	 	 	 ெசன் 	 ேசர்ந் ெகாள்ளாமல்
க தப்ேபாக் வரத் 	 ேமற்ெகாண்டார்.	 1914-18	 காலத்தில்	 இ வ ம்	 அதிகத்
ெதாடர் களற் 	இ ந்ததாக	ேடாவா	ெயட்லின்	ெதரிவிக்கிறார்.	
	
கார்க்கி	நண்பர்கள்	ேபசிய	கட ைளக்	கட் தல்	ெலனிைனப்	ெபா த்தவைர	 ய
ஏமாற் .	 தன்ைனேய	 சி ைமப்ப த்திக்ெகாள் ம்	 ேவைல.	 கட ள்	 எ ம்
க த்தாக்கம்	 மனிதைன	 ச கத் டன்	 இைணக்கவில்ைல.	 ஒ க் ேவாரின்
ெதய்வீக	 உரிைம டன்தான்	 ெவ மக்கைள	 அ 	 இைணக்கிற 	 என்
கார்க்கிக் 	ெலனின்	க ைமயான	பதிைல	தந் ெகாண் ந்தார்.	அைத	மக்கள்
எண்ணம்	 என் ம்,	 ஜனநாயக	அம்சம்	 என் 	 ேப வ ம்	 பயங்கரமான 	 என்றார்
ெலனின்.	
	
கார்க்கி	 நண்பர்க க் 	 இப் வியில்	 நாம்	 ெசய்யேவண் ய	 நற்ெசயல்களில்
கவனம்	 விப்ேபாம்	 என	 எ த	 வங்கினார்.	 அைதவி த் 	 	 அனார்க்கிசம்,



நிகிலிசம்,	 காட் ற் 	 ெசல்தல்	 என	 வாழ்விலி ந் 	 ண் த் க்ெகாள்வ
அவசியமில்ைல	 என்றார்.	 நல்லைவ	 பற்றி	 நிைறய	 ேப ம்	 நாம்	 ெகாஞ்சமாவ
நைட ைறயில்	அைத	ெசய்வதற் 	 யற்சிப்பதில்ைல..	 ஷ்யர்கள்	வாழ்க்ைகைய
தத் வப்ப த்திெகாண் ம்	கனவி ம்	வாழ்கின்றனர்	என் 	எ தினார்	கார்க்கி.
பசாேரவ்,	 ப னி க் 	 ன்பாக	 ஷ்ய	 விவசாயிகள்	 நிகிலிசத்ைத ம்
அனார்க்கிசத்ைத ம்	கண் பி த் விட்டனர்.	
	
	 ேராமனாவ்	ஜார்களின்	ஆட்சி	 ரட்சிகர	 ழைல	அதிகப்ப த்திடேவ	ெசய் ம்	 .
இலக்கியம்	எனப 	மனிதன்	 ரிந் ெகாள்வதற் 	 ைணயாக	நிற்ப ,	அவன்மீ
நம்பிக்ைகைய	 உ வாக் வ ,	 உண்ைமத்ேதட க் ரிய	 அவன 	 யற்சிைய
வ ப்ப த் வ 	 என்றார்	 கார்க்கி.	 என 	வாசக க் 	இெதல்லாம்	 தீங் 	 என
பட் யல்	தந் 	அவன 	வாழ்வின்	பங்ேகற்ைப	 ைறப்பதல்ல	எ த்தாளன்	ேவைல
என	 க தம்	 ஒன்றில்	 நண்ப க் 	 ெதரிவிக்கிறார்.	 மனிதனின்	 ஆற்றைல
ேமம்ப த்தி	அநீதிக க் 	எதிராக	ேபாரா ம்	சக்திைய	இலக்கியம்	மனித க்
வழங்கட் ம்	 என்றார்	 கார்க்கி.	 அவநம்பிக்ைகக் 	 எதிராக	 அவர்
ரல்ெகா த்தார்.	

	
கார்க்கி	 தன 	 Znanie	 	 ெவளியீட்டாளர்க டன்	 உள்ளடக்கம்	 றித்த	 க த்
ேவ பாட்டால்	 1912ல்	 ெதாடர் கைள	 நி த்திக்ெகாண்டார்.	 ெபர்லின்	 சார்ந்த
திய	ெவளியீட்டாளர்க டன்	ெதாடர் கைள	ேமற்ெகாண்டார்.	அவர்	தன 	ேகப்ரி
காலத்ைத	 சம்பர்	1913ல்	 த் க்ெகாண்டார்.	
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எட்டாண் க க் 	 பின்னர்	 ஷ்யா	 தி ம்பிய	 கார்க்கி	 தன்	 மக்களின்	 கல்வி,
கலாச்சார	ேமம்பாட் ல்	கவனம்	ெச த்த	வி ம்பினார்.	அவ்வா 	ெசயலாற் வைத
அறி ஜீவி	வர்க்கத்தின்	கடைமயாக	க தினார்.	
	
உலக த்தம்,	 1917	 பிப்ரவரி	 மற் ம்	 அக்ேடாபர் ரட்சி	 காலத்தில்	 அவர்	 தன்
தனிப்பட்ட	க த் க்கைள	ெதரிவித் வந்தார்.	1917	பிப்ரவரி	நிகழ்விற் 	பின்னர்
Novaia	Zhizn	 திய	வாழ்க்ைக	எ ம்	பத்திரிைகைய	ெகாணர்ந்தார்.	அக்ேடாபர்
ரட்சியின்	 ேபாதான	 	 ேபால்ஷ்விக் களின்	 	 நிைலப்பாட்ைட	 ஏற்கவில்ைல.	 	 திய
ஆட்சி	 றித் ம்	விமர்சனபார்ைவ டன்	இ ந்தார்.	
	
1912-14	 ஆண் களில்	 ஷ்யா	 ஜார்	 ஆட்சி	 ெப ம்	 ேவைலநி த்தங்கைள
சந்தித்த .	 ஆட்சியாளர்களால்	 எந்த	 பிரச்சைனைய ம்	 தீர்த் ைவக்க

யவில்ைல.	கார்க்கி	 ஷ்யாவிற் 	வந் ள்ளார்	என்பைத	ஜார்	ேபாலீஸ்	ேமாப்பம்
பி த்த .	 பீட்டர்ஸ்பர்க்	 அ க்க 	 வந் 	 ெசல்கிறார்	 என்கிற	 உள 	 ெசய்தி ம்
ெசன்ற .	கார்க்கி	ெவளிப்பைடயாக	களம்	இறங்கி	பணியாற்ற	விைழந்தார்.	 ரட்சி
ேதைவ	என	க ம்	எவ ம்	இைத	தவிர்க்க யா 	எனக்	க தினார்.	
	
	அரசியல்	விழிப் ணர் 	அவசியம்	என்ப 	ேபாலேவ		தற் றிகள்	அற்ற	 ஷ்யா ம்
அவசியம்.	 	 ெசய் ம்	 ேவைலக் 	 மரியாைத,	 ெதாழில் ட்ப	 அறி
ெகாண்டவர்களாக	 மக்கைள	 மாற்றேவண் ம்.	 பின்னைடந்த,	 ெவ க்கப்ப ம்
ஆசியாவாக	 நாம்	 இ க்கிேறாம்	 என் 	 ெசால்லிவந்தார்	 கார்க்கி.	 ஷ்யா
அய்ேராப்பா	 ஆகேவண் ம்	 என	 அவர்	 ழக்கம்	 ைவத்தார்.	 ஆசியவைகபட்ட
ெகா ங்ேகால்	ஆட்சியா	அல்ல 	 ஜனநாயக	வ வ	அரசாங்கமா	 	 எ 	 என்பைத
மக்கள்	தீர்மானிக்கேவண் ம்	என்றார்.	
	
ேபால்ஷ்விக் கள்	 கார்க்கியின்	 ஷ்ய	 வ ைகக் 	 வாழ்த் 	 ெதரிவித்தனர்.
மாவிலி ந்த	 பேதவ்	 எ ம்	 ேதாழர்	 கார்க்கிைய	 சந்தித் 	 வாழ்த்ைத

ெதரிவித்தார்.	இச்சந்திப்பிற் 	 பின்னர்	 6000	 பிள்	 நிதிைய	 கார்க்கி	 ரட்சிகர
நடவ க்ைகக்காக	 என	 வழங்கினார்.	 ேபால்ஷ்விக்	 பத்திரிைக	 இலக்கிய
பக்கத்திற் 	கார்க்கி	ெபா ப்பாளர்	ஆக்கப்பட்டார்.	
	
ஷ்ய	ச க	ஜனநாயக	கட்சியில்	 த்தம்	பற்றி	ேவ பா கள்	இ ந்தன.	ஜனநாயக

அரசாங்கம்	அைம ம்வைர	 த்தம்	 	 ெதாடர்வ 	 என	 பிளக்கானாவ்	 ெதரிவித்
வந்தார்.	 தலாளிகள்	சந்ைத	 பங்கீட் ற்கான	 த்தம்	என்றார்	ெலனின்.	அைமதி
உடன யாக	 ேதைவ	 என்கிற	 க த்ைத	 ெமன்ஷ்விக்	 தைலவர்	 மார்ேடாவ்
ெவளிப்ப த்தினார்.	 அேத	 ேநரத்தில்	 நா கள்	 யநிர்ணய	 உரிைம



அங்கீகரிக்கப்படேவண் ம்	 என்றார்.	 கார்க்கி	 த்தத்ைத	 கண் த் 	 எ தினார்.
ெஜர்மனி	 எதிர்த் 	 ஷ்யா	 ெவல்ல யாத	 ழலில்	 நிலங்கைள	 இழக்காமல்
சமாதானம்	 என	 ேபசினார்.	 நண்பர்கள்	 சில டன்	 ெலேடாபிஸ்	 என்கிற	அரசியல்-
இலக்கிய	மாத	இதைழ	 வங்கினார்.	அதில்	 னாசார்ஸ்கி,	பசாராவ்,	பாக்தனாவ்
	 ேபான்றவர்	 எ தினர்.	 ெமன்ஷ்விக் க ம்	 எ தினர்.	 	 .	 கார்க்கி	 அரசியலில்
பலவீனமானவர்	என் 	ெலனினிடமி ந் 	விமர்சனம்	எ ந்த .	
	
ெலனி ம்	தன 	கட் ைரகைள	அப்பத்திரிைகக் 	அ ப்பிவந்தார்.	 ன்னதாக
அெமரிக்க	 றித்த	 	கட் ைரைய	அ ப்பியி ந்தார்.	கி ப்ஸ்காயா	எ தியி ந்த
மக்கள்	 கல்வி ம்	 ஜனநாயக ம்	 என்கிற	 பிர ரம்	 ெகாணரேவண் ம்
எ தியி ந்தார்.	 அேதேபால்	 1916ல்	 ஏகாதிபத்தியம்	 தலாளித் வத்தின்
உச்சகட்டம்	 என்பைத ம்	 பிர ரிப்பதற்காக	 ெலனின்	 அ ப்பியி ந்தார்.
அைதப்ப த்த டன்	 கார்க்கி	 அதில்	 கார்ல்	 காட்ஸ்கி	 றித் 	 உள்ளவற்ைற
நீக் மா 	 ேவண் னார்.	 க ம்	 ேகாப ற்ற	 ெலனின்	 இ 	 றித் 	 தன
வ த்தத்ைத	பதி 	ெசய்தார்.		ஏகாதிபத்தியம்	 றித்த	என 	ைகெய த் 	பிரதி
பீட்டர்ஸ்பர்க்	 ெசன் விட்ட .	 ஆனால்	 ெவளியீட்டாளர்	 கார்க்கி.	 அந்த
கன் க் ட் 	 அதி ப்தி	 அைடந் ள்ளதாம்.	 ஏன்	 ெதரி மா..	 காட்ஸ்கி	 பற்றி
க ைமயாக	 இ க்கிறதாம்.	 என்ற	 வைகயில்	 சாடலாக	 ெலனின்	 ேகாபம்
ெவளியாகியி ந்த .	 1917ல்	 அப் த்தகம்	 ெவளியானேபா 	 காட்ஸ்கி	 பாரா
இல்லாமல்	வந்ததாக		ெயட்லின்	தகவல்	ெசல்கிற .		
	
ெலேடாபிஸ்	இதழில்	இ 	ஆன்மாக்கள்	 என்கிற	 கார்க்கி	 கட் ைர	இரசைனக்
உள்ளாகவில்ைல.	 ஷ்யர்க க் 	 ஆசியா	 மற் ம்	 ேமற் லகம்	 என்கிற	 இ
ஆன்மாக்கள்	 இ ப்பதாக	 அதில்	 ெசால்லப்பட் ந்த .	 கிழக்கின்	 தாக்கம்
உங்கைள	 ன்ேனறவிடா 	 என்கிற	 கணிப் ம்	 ெதரிவிக்கப்பட் ந்த .
உயிர்ப்பற்றைவயாக,	 பிற்ேபாக்கானதாக	 	 கார்க்கி	 கிழக்ைக	 பார்த்தார்.	 ேமற்
என்ப 	அவ க் 	நாகரீகம்	 	மற் ம்	வளர்ச்சியின்	 றீயீடாக	இ ந்த .	 ஷ்யா
சீர்தி த்தத்தில்	 அைனத் 	 வர்க்கங்க க் ம்	 பங்கி க்கிற 	 என்கிற
கார்க்கியின்	க த் 	மார்க்சியர்களால்	விமர்சனத்திற் 	உள்ளாக்கப்பட்ட .	ஏப்ரல்
1917ல்	 ரா கல்	 ெடமாக்ர க்	 பார்ட் 	 என்கிற	 தீவிர	ஜனநாயக	 கட்சிக்காக ம்
அதற்கான	 பத்திரிைக	 ெகாணர்வெதன ம்	 அவர்	 ேபசினார்.	 	 ேதாழர்
பிளாக்கனாவ்	 	 அவர்க டன்	 தீவிர	 ஜனநாயக	 கட்சி	 றித் 	 விவாதித்
வந்ததாக ம்	அவ க் ம்	இைச 	இ ப்பதாக ம்	கார்க்கி		ெதரிவித்தார்.	
	
ஷ்யாவில்	 ரட்சிகர	 ழல்	 றித் 	 அவர 	 மக க் 	 கார்க்கி	 எ தினார்.

	 ரட்சி	 வங்கி ள்ள .	 நம 	 வலிைமயால்	 இல்லாவிட்டா ம்	 அரசாங்கம்
பலவீனமாக	 இ ப்பதால்	 ரட்சி	 ெவற்றிெப ம்.	 நான்	 ேசாசியல்	 ெடமாக்ரட்
என்றேபா ம்	 ச கம்	 	 ேசாசலிச	 பாணி	 சீர்தி த்தங்கைள	 ஏற் ம்	 அளவிற்
இல்ைல	என்கிற	 ரிதலில்	இ க்கிேறன்	என	ெதரிவித் 	இ ந்தார்.	



	
கார்க்கி	இல்லத்தில்	பிப்ரவரி	1917	 ரட்சிக் 	 ன்னர்	ெமன்ஷ்விக்,	ேபால்ஷ்விக்,
ெகரன்ஸ்கி	 உள்ளிட்டவர்	 னர்.	 தைலநகர்	 நிைலைமகள்	 றித்த	 அரசியல்
ேபச் வார்த்ைதகள்	 நடந்தன.	 உடன யாக	 ரட்சி	வரப்ேபாகிற 	 என்கிற	 க த்
அப்ேபா 	 யாரா ம்	 ெதரிவிக்கப்படவில்ைல.	 கார்க்கி	 மட் ம்	 அப்ப ெயா
மனநிைல	 இ ப்பைத	 ேபசினார்.	 	 காேனாவ்	 என்பார்	 பிப்ரவரி	 ரட்சி	 றித்
கார்க்கி	உலக	மக்க க் 	ேவண் ேகாள்	ஒன்ைற	ெவளியிட்டால்	பயன்	அளிக் ம்
எனக்	க தி	அவைர	அ கினார்.	 	கார்க்கிேயா	கலாச்சாரத் ைற	மாற்றம்	எனப்
ேபசிவந்தார்.	 	 அவ்வாண் 	 மார்ச்	 7	 அன் 	 கார்க்கி	 உைரயாற்றினார்.	 பைழய
எஜமானர்கள்	 ேபாய்விட்டனர்.	நம 	மர கள்	இனி	நா 	 ைமக் ம்	ெசாந்தம்.
அரண்மைணகள்	 கைல டங்களாகட் ம்.	 அவற்ைற	 காப்பீர்.	 எைத ம்
அழித் விடாதீர்.	எல்லாம்	நம 	வரலாற்ைற	ேபசட் ம்..		
	
பின்னர்	 மார்ச்	 17	 அன் 	 அவர்	 ெராெமயின்	 ேராலந்திற் 	 எ திய	 க தத்தில்
எங்கள்	 நாட் ல்	 வி தைல	 ெபற் ள்ேளாம்.	 இனி	 ஏராள	 திறைமமிக்கவர்கள்
உ வாகி	மா ட	மகத் வத்ைத	உயர்த் வர்.	இந்த	 தந்திரம்	 நீ க்க	ேவண் ேம
என்கிற	 கவைல ம்	 	 கார்க்கிக் 	 இல்லாமல்	 இல்ைல.	 விவசாயிகளின்
அனார்க்கிசம்	 அவ க் 	 இந்தவைக	 கவைலைய	 ஏற்ப த்திய .	 கார்க்கியின்
அறிக்ைககைள	 உைரகைள	 அறிந்த	 ெலனின்	 கார்க்கி	 ஏன்	 அரசியலில்
தைலயி கிறார்.	 உலக	 பாட்டாளி	 இலக்கியத்திற் 	 அளப்பரிய	 பங்ைக	 அவர்
ெச த்த ம்.	அவர 	அரசியல்	பார்ைவைய	விமர்சிக் ம்	ேபாெதல்லாம்	தான்
மிகச்	 சாதாரண	 மார்க்சிஸ்ட்	 என	 சிரித் க்ெகாண்ேட	 ெசால்லிவி கிறார்	 என
ெலனின்	 க த் 	 ெதரிவித்தி ந்தார்.	 கார்க்கி	அப்ேபா 	 உலகில்	 ெலனிைனவிட
நன் 	அறி கமாகியி ந்தவராக	இ ந்தார்.	
	
கார்க்கி	அரசியல்,	 ரட்சி,	கலாச்சாரம்	 றித் 	ெதாடர்ந் 	எ திவந்தார்.	ஜூன்
20	 1917ல்	அவர்	 தன 	 இல்லத்தில்	 ‘ப்ரீ	அேசாசிேயஷன்’	 ட்டம்	 நைடெப ம்
என் ம்	 கட்சி	 அற்றவர்கள்	 அதற் 	 வரலாம்	 என்றார்.	 தன்	 ரண்பா கைள
உணர்ந் 	 கார்க்கி	 கலாச்சார	 வளர்ச்சி	 என்ப டன்	 தன்	 ேவைலகைள
நி த்திெகாள்வ 	என ம்	 ெவ க்கப்ேபாவதாக	ெசால்லி	வந்தார்.	
	
ெலனின்	 அைனத் 	 அதிகாரங்க ம்	 ேசாவியத்திற்ேக	 என்கிற	 ழக்கத் டன்
ன்ேனறிக்ெகாண் ந்தார்.	 ெகரன்ஸ்கி	 ேநர 	 ெபா ப்ேபற் ம்	 1917	 பிப்ரவரி
ரட்சியால்	அைமந்த	அரசாங்கம்	ெதாழிலாளர்-	விவசாயி-	 வீரர்கள்	நன்மதிப்ைப,
ேசாவியத் க்களின்	ஆதரைவ	இழந்த .	ஜூைலயில்	ேபால்ஷ்விக் கள்	நடத்திய
ேபாராட்டம்	 ெவற்றிெபறவில்ைல.	 ெலனின்	 பின்லாந்த்	 ெசல்ல	 ேநர்ந்த .
ேகார்னிலாவ்	 பைடத்தளபதியான டன்	 க ம்	 தாக் தல்	 எதிர்பார்க்கப்பட்ட .
நிைலைமகள்	 சாதகமாக	 வ வைத	 உணர்ந் 	 ேபால்ஷ்விக் கள்	 ன்ேனறினர்.
ராட்ஸ்கி	வி தைல	ெபற்றார்.	ேதாழர்	ெலனினின்	சரியான	அரசியல்	வழிகாட்டல்



அரசாங்கத்ைத	 அக்ேடாபர்	 26ல்	 பணியைவத்த .	 ெகரன்ஸ்கி	 தப்பித்தார்.
ேபால்ஸ்விக் களின்	ஆட்சி	ெலனின்	தைலைமயில்	உ வான .		
	
அக்ேடாபர்	 16	 அன் 	 ேபால்ஷ்விக்	 கட்சி	 கமிட் 	 ரட்சிக் 	 திட்டமிட் ள்ள
என்பைத	 அறிந்த	 கார்க்கி	 அைமதியாக	 ஒ வர்	 இ க்க டா 	 என்கிற
கட் ைரைய	 ெவளியிட்டார்.	 ேபால்ஷ்விக் கள்	 லாரிகளில்	 ஆ தம்	 ஏந்தி
அணிவ க்க	ேபாகிறார்கள்	என்கிற	ெசய்தி	வ கிற .	அவர்கள்	எங் ம்	 டலாம்.
	 சில	 தி டர்கள்,	 ெகாைலகாரர்கள்	 ரட்சிைய	 நடத்திவிடலாம்.	 வ கிற
வதந்திக க் ம்	அவ க க் ம்	ெபா த்தமான	பதிைல	ேபால்ஷ்விக்	மத்திய
கமிட் 	தரேவண் ம்	என	கார்க்கி		ேவண் ேகாள்	வி த்தார்.	
	
இதற் 	 கண்டனம்	 ெதரிவித் 	 ஸ்டாலின்	 ெதாழிலாளர்	 சாைல	 எ ம்
பத்திரிைகயில்	 பதில்	 தந்தார்.	 நிலப்பிர க்கள்	 விவசாயிகைள	 விரட் யேபா
அைமதி	 காத்தவர்கள்,	 தலாளிகள்	 கதவைடத் 	 ெதாழிலாளர்கைள	 பட் னி
ேபாட்டேபா 	ெமளனியாக	இ ந்தவர்கள்,	நாம்	 ரட்சி	நடத் ம்ேபா 	அைமதியாக
இ க்கமாட்டார்களாம்.	 ரட்சி	 ெப ம்	 ெபயர்க க்ெகல்லாம்	 அ பணியா .
பிளாக்கானாவ்,	 ேராேபாட்கின்,	 ச லிச்	 ேபான்ற	 பழம்ெப ம்	 ரட்சியாளர்கைள
எல்லாம்	 ரட்சி	விட் விட்ட .	கார்க்கி ம்	அவ்வரிைசயில்	 ேசர்க்கப்பட் வி வார்
என	 அஞ் கிேறாம்.	 ரட்சி	ெசத்ெதாழிந்தவற்றிற்காக	 பரிதாபேமா	 அல்ல
ைதத் க்ெகாண் க் ம்	 ேவைலேயா	 ெசய்யா 	 என்கிற	 க ைமயான	 பதில்
ஸ்டாலினிடமி ந் 	வந்த .		
	
ெலனின்	 ஆட்சி	 ெபா ப்ேபற்ற டன்	 கார்க்கி	 ஜனநாயகத்ைத	 ேநாக்கி	 என்கிற
கட் ைர	 ஒன்ைற	 எ தினார்.	 ன்பி ந்த	 ஆட்சியின்	 அைமச்சர்கள்	 கதி
என்னவான ,	 தந்திரம்,	 ஜனநாயகம்	 ேபான்ற	 ெகாள்ைககள்	 காணாமல்
ேபாய்விட்டன	 என	 எ தினார்.	 கண் த்தனமான	 ெவறியர்கள்,	 மனசாட்சியற்ற
சாகசக்காரர்கள்	 ச க	 ரட்சிக் 	 ேவகமாக	 ஓ கிறார்கள்.	 ெலனின்
ஏற்ப த்தி ள்ள	அரசாங்கம்	பற்றிய	எச்சரிக்ைகைய	 	ெதாழிலாளர்க க் 	அவர்
வி த்தார்.	
	
ராட்ஸ்கி ம்,	 ெலனி ம்	 தங்கைள	 ேசாசலிச	 ெநப்ேபாலியனாக	 க கின்றனர்.
ஷ்யாைவ	அழிக் ம்	 ேவைலைய	 ெசய்கின்றனர்.	 	 ெலனின்	 சக்தி	 வாய்ந்தவர்.

இ பத்ைதந் 	 ஆண் களாக	 ேசாசலிச	 ெவற்றிக்காக	 கத் 	 நின்றவர்.
சர்வேதச	ேசாசலிச	இயக்கத்தின்	 க்கிய	தைலவர்.	ஆகேவ	அவர்	தான்	சரி	என
நிைனப்பைத	 	 ஷ்யா	 மக்கள்	 மீ 	 ெகா ைமயான	 பரிேசாதைனயாக	 ெசய்
வ கிறார்.	ஆனால்	காரணகாரிய	அறிவில்	அச்ேசாதைன	ேதால்வியில்	 ம்	என
கார்க்கி	எ தினார்.	
அநீதி	 அடக் ைறகள்	 எதிர்த் 	 இவ்வள 	 	 ேபாரா ய	 ெதாழிலாளர்கள்
	 ைபத்தியக்காரத்தனமான	 விதிக டன்	 தாங்கேள	 அடக் ைறகைள



ேமற்ெகாள்கின்றனர்.	இப்ப ப்பட்ட	ெதாழிலாளர்	பிரி டன்	ேசர்ந் 	நிற்க யா .
ராட்ஸ்கியின்	 வழியில்	 நிற்க	 வி ம்பாதவர்	 மீ 	 அடக் ைறகைள	 ஏவி

பய த் வ 	அவமானத்திற் ரிய	 ஒன் மட் மல்ல,	 ற்ற	 ெசய மா ம்	 என
கார்க்கி	க ைமயான	விமர்சனங்கைள	எ திவந்தார்.	
	
பிராவ்தாவில்	கார்க்கி	ெதாழிலாளிவர்க்க	நலன்	என்பதிலி ந் 	விலகி	நிற்கிறார்
என்ற	பதில 	தரப்பட் வந்த .	அவர்	வர்க்க	எதிரியின்	 ரைல	எதிெராலிக்கிறார்
என்றனர்.	 கார்க்கி	 அவ்வா 	 பிராவ்தா	 ேப வதில்	 உண்ைமயில்ைல	 என்றார்.
இவர்கள்	 ஷ்யாைவ	 அழிவிற் 	 இட் 	 ெசல்கின்றனர்.	 அைர ைற	 ப ப்பறி
ெகாண்ட	 ெவ ஜனங்களின்	 ெகா ங்ேகான்ைம	 எ ம்	 ெவற்றிைய	 அவர்கள்
ெகாண்டாடலாம்.	 	 தனிநபர்	 உரிைமைய	 ந க் ம்	 அக்ெகாண்டாட்டங்களில்
தன்னால்	பங்ேகற்க	 யவில்ைல	என்றார்	கார்க்கி.		
	
ேகடட்	 கட்சியினர்	 ஷ்யாவின்	 விவரம்	 அறிந்த	 மக்கைளக்ெகாண்ட	 கட்சி.
ஆயிரக்கணக்கான	மக்களின்	வி ப்பாஅர்வங்கைள	தன்னகத்ேத	ெகாண்ட	கட்சி
என	அரசியல்	அெசம்பிளி	ேதர்தல்	என	அறிவிப் 	வந்தேபா 	கார்க்கி	எ தினார்.
அரசியல்	அைமப் 	சட்டப்ப யான	அரசாங்கம்	என்பைத	ஜனவரி	 1918ல்	ெலனின்
வாய்ப்பில்லாமல்	 ெசய் விட்டார்	 என்பதில்	 கார்க்கி	 க ைமயான	 வ த்தம்
அைடந்தார்.	 1905	 ஜனவரி	 9ல்	 ஜார்	 ஆட்சி	 ரா வம்	 ஆ தமற்ற
ெதாழிலாளர்கைள	 ட் த்	 தள்ளிய .	 அேதேபால்	 ஜனவரி	 5	 1918	 அன்
	 ரட்சிகர	 ஜனநாயக	 கட்சியினர்	 அரசியல்	 அெசம்பிளிக்காக	 ஆர்ப்பாட்டம்
நடத்தினர்.	ஆனால்	 ர்ஷ்வாக்கள்	ேபாராடம்	என	பிராவ்தா	உண்ைமைய	மைறத்
எ திய .	ஆனால்	ெதாழிலாளர்	மீ 	 ப்பாக்கி	 	நடத்தினர்.	நியாமாக ள்ள
மக்கள்	கமிசார்கள்	 ரட்சியின்	 லம்	ெவன்றைத	எல்லாம்	இழக்கப்ேபாகிறார்கள்
என்பைத	 ரிந் ெகாள்ளட் ம்	என	எ தினார்	கார்க்கி.	கார்க்கியின்	ச க	 ரட்சி
என	 கிண்டல த் 	 பிராவ்தா	 பதில 	 தந்த .	 ரட்சியின்	 அழகிய	 கத்ைத
கார்க்கி	பார்க்கத்தவறி	 ேராகியாகிவிட்டார்	என்ற 	பிராவ்தா.	
	
இ ட் 	 ெவ ஜனங்களால்	 ஷ்யா	 அறிவாளிவர்க்கம்	 பய த்த க்
உள்ளாக்கப்ப கிற 	என்றார்	கார்க்கி.	பீட்ட்ர்ஸ்பர்க்	பஞ்சம்	பற்றி	அவர்	எ தினார்.
கிராமங்களில்	 பஞ்சம்	 பர வ 	 றித் 	 எச்சரித்தார்.	 பிராவ்தா	 கார்க்கி
எ திவந்த	ெநாவயா	ஜின்	நிதி	ஆதாரங்கள்	 றித் 	ேகள்வி	எ ப்பிய .	கார்க்கி
பத்திரிைககாக	ெபற்ற	கடன்	விவரங்கைள	ெவளியிட்டார்.	அேதேநரத்தில்	 1901-
1917	ஆண் களில்	ஆயிரக்கணக்கன	 பிள்கைள	 ச க	 ஜனநாயக	 கட்சிக்
ெகா த்தைத	பற்றி ம்	 றிப்பி கிறார்.	அைவெயல்லாம்	என்பணம்	மட் மல்லேவ-
சில	 ர்ஷ்வாக்களிடம்	 நன்ெகாைட	 ெபற் ம்	 ெகா க்கப்பட்டைவதான்	 என்றார்
கார்க்கி.	 இஸ்க்ராவிற் ம்	 அப்ப ெயா 	 நன்ெகாைட	 ெபற் 	 தந்தைத
றிப்பி கிறார்.	

	



ேநாவாயா	 ஜின்	 பற்றி	 ேகள்வி	 எ ப்பி	 உங்கைள	 நீங்கேள	 சி ைமப்ப த்திக்
ெகாள்ளாதீர்கள்	 என்ற	 பதிைல	 கார்க்கி	 தந்தார்.	 ெலனின்	 உட்பட
கட்சித்தைலவர்கள்	ேநாைவயா	ஜின்	நி த்தப்படேவண் ம்	என	க தினர்.	 	இந்த
உரசல்கள்	நி த்தப்படேவண் ம்	என்பைத	ெலனின்	உணர்ந்தார்.	 ரட்சி	காலத்தில்
அறி ஜீவிகளின்	அவநம்பிக்ைகவாதம்	ஆபத்ைத	 உ வாக் ம்	 என் 	 க தினார்
ெலனின்.	 கார்க்கி	 நம்மவராக	 இ க்கலாம்.	 அவேர	 கீழ்மட்டத்தில்	 இ ந்
உயர்ந்தவர்.	ெதாழிலாளர்க டன்	நிற்பவர்.	அவர்	நம்ேமா 	வந் விடலாம்	என்பதில்
சந்ேதகம்	ேதைவயில்ைல	என்ற	நம்பிக்ைகைய	ெலனின்	ெவளிப்ப த்தினார்.		
	
ஜூைல	 16,	 1918ல்	 ேநாைவயா	 ஜின்	 டப்பட்ட .	 ன்னதாக	 அைனத்
	நி ஸ்பிரிண்ட்	அதிகார ம்	ேபால்ஷ்விக் கள்	வசம்	இ ப்பதற் 	சட்டம்	நவம்பர்
1917ல்	பிறப்பிக்கப்பட் ந்த ..	ேசாவியத்	பிரஸ்கள்	 லம்	கார்க்கியால்	எைத ம்
ெசய்ய யாத	நிைல	ஏற்பட்ட ,	ெலனின்	ெசான்ன 	 ேபான் 	 ேநாைவயா	ஜின்

மத்தில்	 இ ந்த	 அறி ஜீவிகளின்	 அவநம்பிக்ைகவாதம்	 றித்த	 ேகள்வி
அவரிடம்	வரத் வங்கிய .	 ேபால்ஷ்விக் க டன்	 தன 	 யத்ைத	இழக்காமல்
இைணந் 	 பணியாற்ற	 ேவண் ய	 ழல்	 ஏற்பட் ள்ளதாக	 நண்பர்களிடம்	 அவர்
ெதரிவிக்க	 வங் கிறார்.	
	
கலாச்சார	 ேவைலகளில்	 அறி ஜீவிகைள	 ஒன்றிைணக் ம்	 ேவைல	 என
ேபசத் வங்கினார்	 கார்க்கி.	 	 சில	 நண்பர்கள்	 ேசாவியத்	 அரசாங்கத் டன்
ஒத் ைழப் 	 என	 அவர்	 ெசான்னைத	 ஏற்கவில்ைல.	 கார்க்கி ம்	 ஷ்ய
நன்ைமக்காக	 அவரவர்	 அளவில்	 ெசயல்ப பவர்கைள	 ேராகி	 என	 த்திைர
த் வ 	சரியல்ல	என	 	வாதா னார்.	 1918	நவம்பரில்	 	 ந்திய	 ைறைமயின்

தவ கைள	 கைளந் 	 திய	 உலகம்	 கா ம்	 ேபாராட்டத்தில்	 பின்ெதாடர்வீர்.
தந்திர ம்	அழகான	வாழ்க்ைககாக ம்	பின்ெதாடர்வீர்	என்கிற	ேவண் ேகாைள

கார்க்கி	வி த்தார்.	
	
ெலனின்	 ப ெகாைல	 யற்சி	 அறிந் ,	 அவர்	 ணமாகி	 வ ம்	 ேவைளயில்
கார்க்கி	 ெலனிைன	 சந்திக்கிறார்.	 அவர்கள்	 நட் 	 மீண் ம்	 மலர	 அச்சந்திப்
உதவிய .	 அறி 	 ஜீவிகளின்	 பங்களிப் 	 பற்றி	 ேநர்மைறயாக	 ெலனின்
எ த் க்ெகாள்ள	 ேவண் ம்	 என	 கார்க்கி	 விைழந்தார்	 கார்க்கி.	 ெதாழிலாளர்
அறி ஜீவிகள்	 ஒற் ைம	 சரிதான்.	 அறி ஜீவிகள்	 அவசியம்	 என்பைத	 நான்
ம த்ததில்ைல	 என	 ெலனின்	 கார்க்கியிடம்	 ெதரிவித்தார்.	 ஆனால்	 அவர்கள்
எங்கைள	விேராதியாக	பார்க்கிறார்கேள..	நாங்கள்	இல்ைலெயன்றால்	அவர்க ம்
இல்ைல	என்பைத	அவர்கள்	 ரிந் ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்றார்	ெலனின்.	
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1921ல்	 கார்க்கி	 அதிகார ர்வமற்ற	 கலாச்சாரத் ைற	 அைமச்சர்	 என்கிற
அளவிற் 	 உயர்த்தப்பட்டார்.	 உலக	இலக்கியங்கைள	 ஷ்ய	ெமாழியில்	 பதிப்பிக்க
ெவளியீட் 	 நி வனம்	 உ வாக்கப்பட்ட .	 அதன்	 ெசயற் 	 உ ப்பினர்களாக
கார்க்கியின்	சில	நண்பர்களால்	வர ந்த .	 ஷ்யாவின்	ெசவ்வியல்	பைடப் கள்
மக்க க் 	 கிைடக்க	 ெசய்தி ம்	 வைகயில்	 மலி 	 பதிப் கைள	 ெகாணர
	 நி வனம்	 ஒன் 	 அைமய	 கார்க்கி	 பா பட்டார்.	 அந்நிய	 வர்த்தகம்	 றித்த
நி ணர்	 வில்	 கார்க்கியின்	 ைணவியாக	 வாழ்ந்த	 அந்த்ரீவா	 ெலனின்
அவர்களின்	ஒப் த டன்	நியமிக்கப்பட்டர்.	 	வி தைல	மற் ம்	கலாச்சாரம்	எ ம்
ெசாைசட் யின்	ேசர்மனாக	கார்க்கி	நியமிக்கப்பட்டார்.		
	
அறிஞர்களின்	 நலன்	 என்பதில்	 சிறப் 	 கவனத்ைத	 கார்க்கி	 ேமற்ெகாண்டார்.
KUBU	 	என்கிற	அறிஞர்களின்	நல்வாழ்க்ைக	 ேமம்பாட் 	கமிட் 	ஒன்றின்	 லம்
உரியவர்க க் 	 ேவைல,	 உண ப்பண்டங்கள்	 ேரஷன்	 தட் ப்பா 	 இன்றி
கிைடக்கச்	 ெசய்தல்	ஆகியவற்றிற் 	 கார்க்கி	 உதவினர்.	 ேபார்	 கம் னிசம்	 என
ெசால்லப்பட்ட	 காலத்தில்	 இவ்வைமப்பின்	 லம்	 ெசயல்பட் வந்தார்.	 ரட்சிக்
பிந்திய	 இக்காலத்தில்	 பல்ேவ 	 எ த்தாளர்கைள	 ஒ ங்கிைணப்பதில்	 வால் ம்
கணக்கில்	க தம்	எ தினார்.	கைதகள்,	நாவல்	இலக்கியம்	என்பைதவிட	க தம்
எ வதில்	 ைனப் டன்	இ ந்தார்.	
	
ெசக்கா	 எ ம்	 இரகசிய	 ேபாலீஸ்	 அைமப்பின்	 சில	 அத் மீறல்கைள	 அவர்
ெலனினிடம்	 எ த் ைரக் ம்ேபா 	 அரசியல்	 சிலேநரங்களில்	 மிக	 ேமாசமாக
அ க் 	வியாபாரம்,	அதிலி ந் 	கார்க்கி	விலகிேய	இ க்கலாம்	என	பதிைலேய
தான்	ெபற்றதாக	கார்க்கி	வ த்தப்பட்டார்.	அேதேபால்	 ேநாைவயா	சிசின்	மற் ம்
ெமன்ஷ்விக்	 இதழ்கைள	 நடத்த	 அ மதிக்கலாம்	 என்கிற	 கார்க்கியின்	 1919
ஜனவரி	ேவண் ேகாள்	ஏற்கப்படவில்ைல.	
	
ெசப்டம்பர்	 6	 1919ல்	 ெலனி க் 	 தன 	 ேவதைனைய	 மனக்கவைலைய
உணர்த் ம்	 க தம்	 ஒன்ைற	 கார்க்கி	 எ தினார்,	 நம 	அறிவாந்த	ஆதாரங்கள்
காட் மிராண் த்தனமாக	 அழிக்கப்ப வைத	 த க்க	 யவில்ைல.	 ேகட்டால்
இைவ	அரசியல்	ேபாராட்டம்	என்கிற	வழக்கமான	பதிேல	தரப்ப கிற 	 .	நம்ேமா
இல்லாதவர்கள்	 நம 	 எதிரிகள்-ந நிைலயாக	 சிந்திப்பவர்கள்	ஆபத்தானவர்கள்
என்கிற	நிைல	இ ப்பதாகேவ	உணர்கிேறன்.	நான்	ைகதாக ம்	தயாராக ள்ேளன்.
அைமதியாக	 அழிைவ	 பார்த் க்ெகாண் ப்பைதவிட	 அ 	 ேமலான .
ெவள்ைளயர்	 ேபாலேவ	 சிவப் க்காரர்க ம்	மக்க க் 	 பைகவர்களாகிவிட்டனர்.
ெவள்ைளயர்	என்ைன	அழிக்கலாம்	என்ப 	எனக் 	எப்ேபா ம்	ெதரிந்த	ஒன்ேற.
ஆனால்	 ’ெரட்’ கள்	 என 	 ேதாழர்களாக	 இல்ைல.	 ெலனின்	 இைத



ரிந் ெகாள்ளேவண் ம்	என	கார்க்கி	தன 	வ த்தம்	ேதாய்ந்த	விமர்சனத்ைத
ன்ைவத்தார்.	

	
இேத	 காலத்தில்	 சில	 அறிவாளிகள்	 ெசக்காவால்	 ன்பப்பட	 ேநர்ந்தைத
கண் கிேறாம்.	 ஷ்யாவில்	 ெகாஞ்சம்தான்	 சிறந்த	 ைளகள்	 இ க்கிற .
ேபாக்கிரிகளில்	 பலர்	சாகசக்காரர்களாகிவிட்டனர்.	 ரட்சி	 பல	ஆண் கள்	 நீ க்க
ேவண் ம்	 எனில்	 அைத	 ெதாடர்ந் 	 	 அறி ர்வமாக	 வழிகாட்ட	 சக்தி
எங் ள்ள ..	விவசாயிகள்	 மீ 	 நம்பிக்ைகயில்ைல.	அவர்கள்	ெதாழிலாளர்க் ம்
கலாச்சாரத்திற் ம்	 பைகயாகேவ	இ க்கின்றனர்	என	கார்க்கி	தனக் 	சரி	என
ேதான்றியைத	எ தினார்.	
	
ெலனின்	 கார்க்கிக் 	 க ைமயான	 எதிர்விைனைய	 தந்தார்.	 தங்கள்
எ த் க்கைள,	வந்தைடந்த	 கைள	 பார்க் ம்ேபா 	அ கிவிட்ட	 நிைலயில்
நீங்கள்	இ ப்பதாக	ெதரிகிற .	இ ளான	ெதளிவற்ற	 பதி கைள	த கிறீர்கள்.
மாறி ள்ள	 ழைல	 ரிந் ெகாண் 	 தங்கள்	 நடவ க்ைககளில்	 தீவிர	 மாற்றம்
ெகாண் வரவில்ைலெயனில்	தங்க க் 	வாழ்க்ைக	ெபா க்க யாத	ஒன்றாக
ஆகிவி ம்	என்கிற	அறி ைரைய	கார்க்கிக் 	ெலனின்	தந்தார்.	ெலனின்	தன
அதிகாரிக க் 	 கார்க்கி	 ேகாரிவ வைத	 ெசய் தரேவண் ம்	 என
பணித்தி ந்தார்.	 சிக்கல்	 இ ந்தால்	 தன்னிடம்	 எ த் வந் 	 தீர்க்க
யற்சிக்கேவண் ம்	என் ம்	ெதளிவாக	அறி த்தியி ந்தார்.	

	
கார்க்கியின்	 அவநம்பிக்ைக	 அதிகரித்த .	 ேமற் 	 நா களின்
ெதாழிலாளிவர்க்கத்ைத	அவர்	விமர்சித்தார்.	அவர்கள்	அறி 	வர்க்கத்தின டன்
ேசர்ந் 	 ரட்சிகர	மாதிரிைய	நி வாமல்	விட் விட்டனர்,	 ஷ்யாவில்	விவசாயிகள்
நகரங்கைள	எ த் க்ெகாண் ள்ளனர்	.	தன்ைனக்	காணவந்த	எ த்தாளர்	விடர்
ெசர்ஜிடம்	 ேபால்ஷ்விக் கள்	 அதிகார	 ேபாைதயில்	 இ க்கின்றனர்	 என
விமர்சித்தார்.	எங் ம்	ெகா ங்ேகான்ைமைய	காண்கிேறன்	என்றார்,.	
	
அறிவாளிகள்,	ேபராசிரியர்	சிலைர	ைக 	ெசய்தேபா 	ஜீேனாவீவ்,	ேகாமிண்டர்ண்
மற் ம்	 ெசக்கா	 தைலைமயகத்திற் ம்	 காட் மிராண் த்தன	 நடவ க்ைககைள
நி த்த	 ேவண் ம்	 என	 கார்க்கி	எ தினார்.	 அவ க் 	 சாதகமான	 பதில்
கிட்டவில்ைல.	 ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட	 நடவ க்ைககளின்	 நியாயம்	 மட் ேம	 பதிலாக
ெதரிவிக்கப்பட்ட .	
	
கிரான்ஸ்டாட்	எ ச்சிக் 	ஒ வைகயில்	ஜீேனாவீவ்	ஆத்திர ட்ட ம்	காரணம்	என
கார்க்கிக் 	 ெதரியவந்த .	 அப்ேபாராட்டம்	 ஒ க்கப்பட்ட	 ைற றித் ம்
கார்க்கிக் 	 ேவ பா 	 இ ந்த .	 1921ல்	 ஜீேனாவீவ்	 கார்க்கி	 ேவ பா கள்
அதிகரித்தன.	 காம்ேனவ்	 	 உட ம்	 கார்க்கி	 உற கள்	 சீர்ெகட்டன.	 காம்ேனவ்
ணவியா க் ம்	 அந்தீரீவாவிற் ம்	 	 திேயட்டர்கள்	 நிர்வாகம்	 ெதாடர்பாக



க த் ேவ பா கள்	 ஏற்பட்ட .	 ெலனி க்காக	 பார்க்கேவண் ள்ள .
இல்ைலெயனில்	 கார்க்கி	 எப்ேபாேதா	 ைகதாகியி க்கேவண் ம்	 என	 காம்ேனவ்
தன 	ேகாபத்ைத	ெவளிப்ப த்தினார்.	
	
1920ல்	ெலனினின்	50வ 	பிறந்தநா க் 	கார்க்கி	விளாதீமீர்	இலியச்	ெலனின்
பற்றிய	 கட் ைர	 ஒன்ைற	 எ தினார்.	 	 அக்கட் ைர	 சந்ேதகம்	 நிைறந்த
பாராட்ைடேய	 ன்ைவத் ள்ள 	என்கிற	ேகாபம்	கட்சி	வட்டாரத்தில்	உ வான .
	 ’ைதரியம்	ெகாண்டவர்களின்	ைபத்தியக்காரத்தனம்’	 ரட்சி	 என்கிற	ெபா ட்பட
கார்க்கி	 எ தியி ந்தார்.	 அந்த	 ைபத்தியக்காரத்தனம்	 தனக் 	 ற்றமாக
ெதரிந்த 	 என்பைத ம்	 ெதரிவித்தி ந்தார்.	 ஆனால்	 மக்கள்	 ேநர்ைமயாக ம்,
மனசாட்சி ட ம்	 பணியாற் வ 	 என்பைதவிட	 	 வலிகைள	 தாங்கிக்ெகாண்
அைமதியாக	 வாழக்கற் க்ெகாண் ள்ளனர்.	 இந்த	 ைதரியசாலிகளின்
ைபத்தியகாரத்தனத்ைத	 கழ்ந் 	 மீண் ம்	 பா கிேறன்.	 இந்த
ைபத்தியக்காரத்தனத்தில்	 தன்ைமயானவர்	 ெலனின்	 எனக்	 அக்கட் ைர
ெசன்ற .	
	
கட்சியின்	 ெபாலிட்ப் ேரா	 ஜூைல	 31,	 1920ல்	 	 கம் னிஸ்ட்	 அகில
பத்திரிைகயில்	 ெவளிவந்த	 கார்க்கி	 கட் ைரகள்	 கம் னிச	 ெகாள்ைகக்
எதிராக	 இ க்கிற .	 இனி	 இ 	 ேபான்ற	 கட் ைரகைள	 ேபாடேவண்டாம்	 என
தீர்மானம்	இயற்றிய .	
	
1920ல்	ேசாவியத்	வந்த	ெபர்ட்ரண்ட்	ரஸ்ஸல்	கார்க்கிைய	சந்திக்கிறார்.	 ராட்ஸ்கி,
ெலனின்	 இ வரிடமி ந் 	 கார்க்கி	 ேவ பட்டவர்.	 மனம்	 உைடந் 	 ப க்ைகயில்
இ ந்தேபா 	 ரஸ்ஸல்	 அவைர	 பார்த்தார்.	 கார்க்கி	 தனியாக	 ஷ்யா
அறி ஜீவிகளின்	 மரைப,	 கைலஉணர் கைள	 	 காத்திட
ேபாரா க்ெகாண் க்கிறார்.	 ஆனால்	 அவர்	 இறந் வி வாரா	 என	 அச்சமாக
இ க்கிற 	என	ரஸ்ஸல்	எ தினார்.	
	
உலைக	 க்கிய	 பத் நாட்கள்	என்கிற	 கழ்வய்ந்த	 பைடப்ைப	தந்த	அெமரிக்க
எ த்தாளர்	 ஜான்ரீ 	 ஜூன்	 1918ல்	 உப்டன்	 சிங்ேல க் 	 க தம்	 ஒன்ைற
எ தினார்.	 ரட்சிக் 	 பின்	 நடந்த	 ஒ க் ைறகைள	 பார்த் 	 கார்க்கி	 திகில்
அைடந்தார்.	 இரத்தம்	 சிந் வைத	 பார்த் 	 அவர்	 அதிர்ந் 	 ேபானார்.	 ஆனால்
அங் 	 இரத்தம்	 சிந் தல்	 என்ப 	 ெப மள 	 இல்ைல	 என்பேத	 உண்ைம.
அந்தீரீவாவிற் 	 ரட்சி	ஏமாற்றத்ைத	ெகா த்தி க்கலாம்	கார்க்கி	அச்சீமாட் யின்
ெசல்வாக்கில்	தவறாக	ெசால்லிக்ெகாண் க்கிறார்.	
	
எவ்வா 	காலம்	தள் கிறீர்கள்	என	எச்	ஜி	ெவல்ஸ்	ேகட்ட	க தத்திற் 	வாழ்க்ைக
க னமாக	இ க்கிற .	எைத ம்	எ தவில்ைல	என	கார்க்கி	பதில்	த கிறார்.		
	



1921ல்	 ெலனின்	 சில	 ேதாழர்கள்	 ெஜர்மனிக் 	 ம த் வ	 ேதைவக்காக	அ ப்ப
ேவண் ய	 பட் யைல	 ெஹல்த்	 கமிசாரிடம்	 ேகட் ந்தார்.	அப்பட் யலில்	 கார்க்கி
ெபயர்	இடம்ெபற	ெலனின்	விைழந்தார்.	கார்க்கிக்ேகா	காத்தி க் ம்	ேவைலகைள
அப்ப ேய	விட் விட் 	 ேபாக	மனமில்ைல.	 ேசாசலிச	ெபா ளாதார	திட்டம்	 உடேன
அ ல்ப த்த	 இயலா 	 என்பைத	 உணர்ந்த	 ெலனின்	 NEP	 	 என்கிற	 திய
ெபா ளாதார	திட்ட	அ லாக்கலில்	கவனம்	ெச த்தினார்.		
	
அ வைட	விைளச்சல்	 பஞ்சத்ைத	 ேபாக்கிவிடா 	 என்ப 	 உணரப்பட்ட	 நிைலயில்
ேநர்ைமயான	 மக்க க் 	 என்கிற	 ேவண் ேகாைள	 கார்க்கி	 	 அய்ேராப்பிய
அெமரிக்க	 நா க க் 	 வி த்தார்.	 டால்ஸ்டாய்,	 தாஸ்தவஸ்கி,	 ெமண்டலிவ்,
பாவ்லாவ்	 ேபான்ற	 உயர்ந்தார்	 இ ந் 	 வாழ்ந்த	 நாட் ற் 	 ெப ம்	 ன்பம்
ஏற்பட் ள்ள .	எனேவ	ம த் வ	,	உண 	உதவிகைள	அறிவார்ந்த	வர்க்கம்	ெசய்ய
ேவண் ம்	 என்ப 	 அவர 	 ேவண் ேகாள்.	 பல	 கழ்ெபற்ற	 எ த்தாளர்க க்
தனியாக ம்	அவர்	க தம்	எ தினார்.	அெமரிக்கன்	 ரிலிஃப்	 நிர்வாகம்	என்பதன்
சார்பில்	மில்லியன்	 ரஷ்ய	 ழந்ைதக க் 	ெராட் ,	 உைட,	ம த் வ	ெபா ட்கள்
அ ப்ப	 ம்	என்ற	பதில்	வந்த .	
	
ஷ்ய	 ேபால்ஷ்விக்	 கட்சியின்	 மத்திய	 கமிட் ம்	 நிவாரண	 ேவைலகைள
ைறப்ப த்த	 காம்ேனவ்	 தைலைமயில்	 	 அைமத்த .	 கார்க்கி	 ேமற்

நா க க் ம்	 ஷ்ய	 அரசாங்கத்திற் ம்	 நிவாரணம்	 ெப வதில்	 பாலமாக
ெசயல்பட் வந்தார்.	 கார்க்கிக் 	 அக்கமிட் யின்	 ெசயல்பா களில்	 அதி ப்தி
ஏற்பட்ட .	 	 ஷ்ய	 ரட்சிக் 	 பின்னர்	 பாட்டாளிகைளவிட	 எண்ணிக்ைகயில்
அதிகம்	 உள்ள	விவசாயிகளின்	 ஆதிக்கம்	 அதிகமாகி	 வ வதாக	 	 கார்க்கி
உணர்ந்தார்.	 அைத	 ெவளிப்பைடயாக	 ெதரிவித் ம்	 வந்தார்.	 இதனால்	 நாட் ன்
	எதிர்காலம்	பயங்கரமாகிவி ம்	என	அஞ்சினார்.	
	
ெலனிேனா	 அய்ேராப்பிய	 சானிேடாரியம்	 ஒன்றிற் 	 கார்க்கி	 ெசன் 	 ம த் வ
சிகிட்ைச	 ெபறேவண் ம்	 என	 	 ேவண் ேகாள்	 வி த்தார்.	 .	 ெலனின்
வலி த்தைலய த் 	 கார்க்கி	அக்ேடாபர்	 1921ல்	 ெஜர்மனி	 ெசல்கிறார்.	 தான்
ெபா ப்ேபற் 	ெசயல்பட்ட	நி வனங்கள்	நாட் ற் 	நல்ல	ேசைவ	ஆற்றிவ வதாக
ட் க்காட் ,	 மிக	 உயர்ந்த	 	 ேசமிப் கள்	 அழிந் விடக் டா 	 என	 ெலனினிடம்

ேவண் னார்.	ெலனி க் 	கார்க்கியின்	 பயணம்	 லம்	ெபர்னார்ட்	ஷா.,	ெவல்ஸ்
ஆகிேயாைர	 பயன்ப த்தினால்	 ஷ்ய	 பஞ்சத்திற் 	ெப மள 	 நிவாரணங்கைள
ெபற ம்	என	ேதான்றிய .	
	
அக்ேடாபர்	 1921	 ல்	 ெபர்லின்	 வந்த	 கார்க்கி	 ெஜர்மனியில்	 ப்ப 	 மாதங்கள்
தங்கினார்.	 ஜீேனாவீவ்	 ேபான்றவர்களின்	 ெதாந்தரவால்தான்	 	 ேசாவியத்தில்
இ க்க யாமல்	 கார்க்கி	 கட்டாயப்ப த்தி	 ெவளிேயற்றப்பட் ள்ளார்	 என	 சில
பத்திரிைககள்	ெசய்திகைள	 ைனந்தன.	ெஜர்மன்	ப தியில்	6	லட்சம்	 ஷ்யர்கள்



அப்ேபா 	வாழ்ந் ெகாண் ந்தனர்.	அைனவ க் ம்	ெதரிந்த	ெபயராக	கார்க்கி
விளங்கினார்.	அவர்	ெபர்லின்	 வீட் ற் 	 	ஜார்	காலத் 	 ன்னால்	அைமச்சர்கள்
சிலர்	 வந் 	 பார்த் 	 ெசன்றனர்.	 ஷ்ய	 கமிசார்	 யார்	 வந்தா ம்	 கார்க்கிைய
பார்த் 	 ெசல்வ 	 வழக்கமான .	 ெபா வாக	 பத்திரிைக	 ேபட் கைள	 கார்க்கி
தவிர்த்தார்.	 கார்க்கி	 ெஜர்மனியிலி ந் 	 ேம	 1924ல்	 இத்தாலி	 ெசன் 	 அங்
ேசாரண்ேடா	எ ம்	ப தியில்	தங்கலானார்.	
	
ெலனின்	மாலேடாவ்	 லம்	கார்க்கிக் 	நிதிஉதவி	ெசய்வதற் 	பிற	ெபாலிட்ப் ேரா
உ ப்பினர்களின்	ஒப் தைல	1921	இ தியில்	ேகட் ந்தார்.	அந்தீரிவா ம்	பிப்ரவரி
17,	 1922ல்	 ெலனி க் 	 கார்க்கியின்	 உடல்நிைல	 ேமாசமாகி	 வ வைத
ெதரிவித் 	 அவர 	 பைடப் கள்	 விைரவில்	 ெவளியிடப்ப வதற் ரிய
நடவ க்ைககைள	 எ க் மா 	 ேவண் னார்..	 ெஜர்மனியில்	 ம த் 	 சிகிட்ைச
	 மிக	 அதிகமாக	 இ ப்பதாக ம்	 ைகயில்	 இ ந்த	 பணம்	 தீர்ந் 	 விட்டைத ம்
அந்தீரீவா	ெதரிவித்தி ந்தார்.	 	கார்க்கியின்	 நண்பர்	ஒ வர்	த ம்	தகவலின்ப
அவ க் 	 ேசாவியத்	 அரசாங்க	 நிதி	 கிைடக்கவில்ைல	 என் ம்	 கார்க்கியிடம்
கடன்ெபற்ற	 ஒ வரின்	 மரணத்தில்	 கார்க்கி	 25000	 டாலர்	 ெபற்ற	 தகவல்
கிைடக்கிற .	
	
சம்பரில்	 ெலனி க் 	 கார்க்கி	 எ திய	 க தத்தில்	 திய	 ெபா ளாதார

ெகாள்ைகயில்	 ெவ ப் ற்ற	 சிலர்	 ெலனிைன	 ெகால்லலாம்	 என	 தகவல்
வ வதாக ம்	 கவனமாக	 இ க்க	 ேவண் ய	 அவசியத்ைத ம்	 வற் த்தி
இ ந்தார்.	 ஜார்	 காலத்தில்	 இ ந்த	 ட்ட்டாள்களின்	 எண்ணிக்ைகையவிட
இப்ேபா 	 அதிகமாக	 ட்டாள்கள்	 இ க்கின்றனர்	 என	 கார்க்கி	 சா னார்.
	 பிரான்ஸ்,	 அர்ெஜண் னா,	 பிேரசில்	 ஆகிய	 ப திகளிலி ந் 	 நிதி	 மற் ம்
ேகா ைம	வ வதற் 	ஏற்பா 	ெசய் ள்ளதாக	கார்க்கி	ெலனி க் 	எ தினார்..
	
	
ஜூன்	 8,	 1922ல்	 ேசாவியத்	 அரசாங்கத்திற் 	 எதிரான	 ஆ தம்	 ஏந்திய
பயங்கரவாதம்,	 ேபால்ஷ்விக்	 ஆட்சிைய	 வீழ்த்த	 ெவளிநாட் 	 ஏெஜண்ட்க டன்
ெதாடர் 	என்கிற	வழக் 	 ரட்சிகர	ேசாசலிஸ்ட்கள்	மீ 	 வங்கிய .	அவ்வழக்
50	 நாட்கள்	 நடந்த .	 இவ்வழக் 	 றித் 	 விமர்சன	 பார்ைவைய	 கார்க்கி
ெவளிப்ப த்திய 	 ெப ம்	 கண்டனத்திற் 	 உள்ளான .	 அவர்	 அரசியல்
விவரமற் 	ேப வதாக	தாக் தல்	ெகா க்கப்பட்ட .	பிராவ்தா	ஜூைல	22,	1922
கட் ைர	 ஒன் 	 கார்க்கியின்	 ரிதைல	 விமர்சித் 	 எ தப்பட் ந்த .	 ஷ்ய
மக்கைள	 றிப்பாக	 விவசாயிகைள	 அனார்க்கிஸ்ட்கள்	 என	 கார்க்கி
ெசால்லிவ வ 	தவறான	 ரிதேல	என்ற 	அக்கட் ைர.		ெலனி ம்	கார்க்கியின்
ரிதைல	கண் த்தார்.		
	
வழக்கில்	 ற்றம்	 சாட்டப்பட்ட	 34	 ேபரில்	 12	 ேபர்	 எஸ்	 ஆர்	 எ ம்	 ரட்சிகர



ேசாசலிஸ்ட்	கட்சியின்	மத்திய	கமிட் 	 உ ப்பினர்கள்.	 1919	ெவள்ைள	இயக்கம்
ேகால்சாக்	 தைலைமயில்	 எ ம்வைர	 ேபால்ஷ்விக் கைள	 எதிர்த் 	 எஸ்	 ஆர்
இயக்கத்தினர்	 ேபாரா வந்தனர்.	 அவர்கள்	 கட் ப்பாட் ல்	 ேவால்கா,	 ைசபீரியா
ப திகள்	 ெப மள 	 இ ந்தன.	 வழக் 	 விசாரைணயில்	 அவர்க க்
மரணதண்டைன	 இ க்கா 	 என	 காரி ம்	 ரேடக் ம்	 சில	 ெவளிநாட்
ேசாசலிஸ்ட்களிடம்	 க த் 	 ெதரிவித்தி ந்தனர்.	 இ 	 றித் 	 பிராவ்தாவில்
ஏப்ரல்	 11,	 1922ல்	 விளக்கம்	 ஒன் 	 தரப்பட்ட .	 நம 	 பிரதிநிதிகள்
தவறிைழத் ள்ளனர்.	 மரணதண்டைன	 இல்ைல	 என்பைத	 அவர்கள்
ஏற் க்ெகாண்ட 	 தவ .	 ேசாவியத்	 அரசாங்கம்	 அகிலத்தின்	 பிரதிநிதிகைள
வழக்கின்ேபா 	 அ மதிக்க	 தயாராக	 இ க்கிற 	 என	 ெலனின்	 ெபயரில்
அவ்விளக்கம்	பிரவ்தாவில்	ெவளியிடப்பட் ந்த .	
	
	 சர்வேதச	 ேசாசலிஸ்ட்	இயக்கத்தின்	 சார்பில்	 ெபல்ஜியன்	 ேலபர்	 கட்சி,	 ெஜர்மன்
ேயட்ைச	 ேசாசலிஸ்ட்	 கட்சி,	 பிரஞ் 	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சி	 சார்ந்த	 தைலவர்கள்

ேசாசலிஸ்ட்	 ரட்சியாளர்க க் 	 வாதாட	 வந்தி ந்தனர்.	 ெமன்ஷ்விக்	 தைலவர்
மார்ேடாவ்	ெவளிநாட் வாழ்	 ஷ்யர்கள்	சார்பில்	எஸ்	ஆர்	ேதாழர்கைள	காப்பாற்ற
ெப ம்	 யற்சி	 எ த்தார்,	 கார்க்கிைய ம்	 	 அவர்	 அ கினார்.	 வழக்கில்
உள்ளவர்க க் 	 வாதாட	 ஷ்ய	 வழக்கறிஞர்கள்	 எவ ம்	 கிைடக்காத	 நிைல
இ ந்த .	 ேசாவியத்தில்	 இ ந்த	 பல	 ெவளிநாட் 	 வழக்கறிஞர்கள்	 தங்கள்
நா க க் 	 தி ம்பிவிட்டனர்.	 இச் ழலில்	 ேசாசலிஸ்ட்கைள	 ெகாண்
யற்சிப்ப 	என்கிற	 ைவ		மார்ேடாவ்	ேபான்றவர்	எ த்தனர்.	

	
	 கார்க்கி,	அனேடாலி	 பிரான்ஸ்	ஆதர 	 இ ப்ப 	 பயனளிக் ம்	 என	 மார்ேடாவ்
க தினார்.	அனேடாலி	பிரான்ஸ்	கார்க்கியின்	நண்பர்	மட் மல்ல.	 ஷ்ய	மக்களின்
நண்ப மாக	இ ந்தார்.	பஞ்ச	நிவாரண	நிதிக்காக	தன 	ேநாபல்	பரிசாக	ெபற்ற
நிதிைய	 வழங்கியவர்	அனேடாலி.	 ெமன்ஷ்விக்	 தைலவர்கள்	 ேவண் ேகா க்
ெசவிம த்தார்	கார்க்கி.	
	
ெலனின்	 கவீனமில்லாமல்	இ ந்த	 நிைலயில்	 ெபா ப் க்கைள	 கவனித் 	வந்த
ைரேகாவிற் 	 கார்க்கி	 க தம்	 எ தினார்.	 மரணதண்டைனயில்	 வழக்

த் ைவக்கப்ப மாயின்	அ 	ப ெகாைலேய	என்கிற	தன்	க த்ைத	 ராட்ஸ்கி
ேபான்றவர்களிடம்	 ெதரியப்ப த் வீர்	 என்கிற	 ேகாபம்	 அவர்	 க தத்தில்
ெவளிப்பட் ந்த .	 	அறி ஜீவிகைள	அழித் 	 ஒழிப்ப 	ஆேராக்கியமானதல்ல
என்கிற	தன்	க த்ைத	ெதாடர்ந் 	கார்க்கி	ெசால்லிவந்தார்.	
	
அனேடாலி	 பிரான்ஸ்	 கார்க்கி	 எ திய	 க தத்திற் 	 ஜூைல	 11,	 1922ல்	 பதில்
எ தியி ந்தார்,	 தான்	 வழக் 	 விசாரைண	 றித் 	 ைமயாக
அறியாவிட்டா ம்,	 அத்ேதாழர்க ம்	 ஷ்யா	 வி தைலக் 	 ேபாரா யவர்கள்
என்கிற	 வைகயில்	 அவர்கள 	 மரனதண்டைன	 ேசாவியத்	 அரசிற் 	 ேக



விளவிக் ம்	என்பைத	ஏற்பதாக ம்	,	கார்க்கி டன்	ேசர்ந் 	அப்பீல்	ெசய்வதாக ம்
பிரான்ஸ்	ெதரிவித்தார்.	
	
	கி ப்ஸ்காயா	மற் ம்	ஸ்டாலின்	 லம்	ம த் வ	சிகிட்ைச	ெபற் 	ஓய்வில்	இ ந்த
ெலனி க் 	 வழக்கின்	 விவரம்	 ஜூனில்	 ெதரிவிக்கப்பட்ட .	 ைரேகாவ்	 வழக்
றித் 	 ெலனினிடம்	 ஆகஸ் ல்	 ெதரிவிக்கிறார்.	 கார்க்கி	 தைலயீ 	 என்ப

ெசப்டம்பரில்தான்	 ெலனி க் 	 ெதரிவிக்கப்ப கிற .	 ெலனின்	 காரி க்
கார்க்கி	 எந்த	 ழலில்	 தன 	 க த் க்கைள	 ெவளிப்ப த்தினார்,	 விவாதிக்க

மா	என	பா ங்கள்	என்கிற	அறி ைரைய	தந்ததாக	ெயட்லின்	பதிவி கிறார்.	
	
பிராவ்தா	 ெதாடர்ந் 	 கார்க்கிைய	 விமர்சித் 	 கட் ைர,	 கவிைதகைள
ெவளியிட்ட .	 ரட்சிகர	ேசாசலிஸ்ட்க க்காக	கண்ணீர்	சிந் ம்	கார்க்கி	ேபான்ற
ைநயாண் 	கவிைதைய	ெடமியன்	ெபட்னி	என்பார்	எ தியி ந்தார்.	கார்க்கியின்
நடவ க்ைக	 த்தி ர்வமற்ற 	என்கிற	விமர்சன ம்	எதிெராலித்த .	கார்ல்	ரேடக்
கார்க்கிைய	 ட் தலாளித் வவாதி	 என் ம்	 உதிரி	 பாட்டாளி	 ப தியில்
வளர்ந்தவர்	 என் ம்	 கார்க்கி	அக்ேடாபர்	 ரட்சியின்	 எதிரி	 என் ம்	 க ைமயாக
தாக்கி	 கட் ைர	 ஒன்ைற	 எ தினார்.	 ஆகஸ்ட்	 7,	 1922ல்	 12	 ேதாழர்க க்
மரணதண்டைன	 என	 தீர்ப் 	 வந்தா ம்	 பரவலாக	 எ ந்த	 எதிர்ப் கள்	 றித்
ேசாவியத்	 தரகங்கள்	தந்த	தகவலால்	தண்டைன	உடன்	நிைறேவற்றப்படவில்ைல.
ஸ்டாலின்	காலத்தில்	1930ல்	மரணதண்டைன	நிைறேவற்றப்பட்ட .	
	
ெபர்லின்	மற் ம்	 பீட்டர்ஸ்பர்க்ைக	ைமயமாக	ைவத் 	இலக்கிய	அறிவியல்	இதழ்
ஒன்ைற	 ட்னிக்	 என்ற	 ெபயரில்	 வங்க	 கார்க்கி	 யற்சி	 எ த்தார்.	 பின்னர்
எேபாக்கா	 என்கிற	 ெமன்ஷ்விக்	 பதிப்பகம்	 லம்	 ெபசடா	 என்கிற	இதழாக	அ
ெகாணரப்பட்ட ..	 ஷ்யாவிலி ந் 	 எ த்தாளர்கள்	 பயம்	 காரணமாக	 அதில்
எ த	 ன்வரவில்ைல	 ெபெசடா	 ஷ்யாவிற் 	 அ ப்பப்பட	 கார்க்கி	 எ த்த
யற்சிகள்	 பலனளிக்கவில்ைல.	 ெலனின்	 வாய்	 ேபச	 யாத	 நிைலயில்

இ க் ம்ேபா 	 பிரச்சைனைய	 அவரிடம்	 எ த் 	 ெசல்ல யவில்ைல.	 ஜூன்
1923	 வங்கி	மார்ச்	1925	காலத்தில்	7	இதழ்கள்	மட் ேம	ெகாணர ந்த 	.	
	
லகங்களில்	 ேமற்கின்	 எ த் க்கள்	 இடம்ெபறேவண்டாம்	 என	 கி ப்ஸ்காயா
ைறப்ப த் கிறார்	 என்ற	 ெசய்தி	 கார்க்கிைய	 ேம ம்	 ேகாப ட் ய .

ெராெமயின்	 ேராலந்திற் 	 கார்க்கி	 எ திய	 க தத்தில்	 அந்த	 தாட் 	 ேமற்
தத் வங்கள்,	 சிந்தைனயாளர்கைள	 எதிர் ரட்சியாளர்கள்	 என	 நிைனக்கிறார்.
ேசாவியத்	 மகன்	 என்பைத	 விட் விடலாம்	 எனக் ட	 ேதான் கிற .	 ன்
ெபரிய	 மனிதர்க க் 	 க தம்	 எ திேனன்.	 வழக்கம்ேபால்	 	 எப்பதி ம்	இல்ைல
என	கார்க்கி	வ த்தம்	 ய .		
	
கார்க்கிக் 	ெசக்ேகாஸ்ேலாவியா	ெசல்வதா	இத்தாலி	ெசல்வதா		என்கிற	 ழ்ப்பம்



ஏற்பட்ட .	 ெசக்ேகாஸ்ேலவியாவில்	 தன்ைன	 அனார்க்கிஸ்டாக	 பார்க்கின்றனேர,
இத்தாலியில்	 அ மதி	 ெபற	 மா	 ேபான்ற	 சங்கடமான	 நிைலயி ப்பதாக
க தினார்.	 	 ெலனின்	 மைறந்தார்	 என்ற	 ெடலிகிராம்	 கார்க்கிக்
கிைடக்கப்ெப கிற .	 இரங்கல்	 ெசய்தி	 எ தேவண் ம்	 என	 நண்பர்கள்
மட் மல்லாமல்,	 ேசாவியத்	 அதிகார	 தைலைம ம்	 	 எதிர்பார்த்த .	 அவரால்
எ தப்பட்ட	 ெலனின்	 றித்த	 நிைன கள்	மாஸ்ேகாவில்	 தணிக்ைகக்
உள்ளானதாக ம்	 ராட்ஸ்கி	 மிகச்	 சாதாரண	 தரத்தில்	 இ ந்த 	 என
மதிப்பிட்டதாக ம்	ேடாவா	பதிவி கிறார்.	
	
ெலனின்	 மைறவிற் 	 ஆ தல்	 றி	 ேராலந்த்	 கார்க்கிக் 	 க தம்	 எ தினார்,
ட்ராட்ஸ்கி,	 ெலனின்	 பற்றி	 கார்க்கி	 எண்ணங்கைள	 ெதரிந் ெகாள்ள	 ேராலந்த்
விைழந்தார்.	 பதிலளிக் ம்	 வைகயில்	 மார்ச்	 3,	 1924ல்	 ேராலந்திற் 	 கார்க்கி
க தம்	 எ தினார்.	 இ வைர ம்	 அறிந்தவன்	 என்கிற	 ெப மிதம்	 எனக்
இ க்கிற .	 ெலனின்	 மைற 	 என்ைன	 தாக்கி ள்ள .	 ஷ்யாவிற்
ேபரிழப்பாகேவ	 அவர்	 மைறைவ	 பார்க்கேவண் ம்.	 அவ க் 	 பக்கவாத	 ேநாய்
என்ப 	 அரசியல்	 எதிரிகளின்	 இட் க்கைத	 என	 நான்	 நிைனத்தி ந்ேதன்.
ராட்ஸ்கி	 த்திசாலி	 மனிதன்.	 அவைரப்பற்றி	 அதிகம்	 ெதரியா .	 அவர்

பழிவாங் ம்	 தன்ைம ைடயவர்	 என	 அறியப்ப கிறார்.	 ராட்ஸ்கி	 ப த்தவ்ர்,
அறி ஜீவி,	 ைதரியமானவர்.	 அவரால்	 சிறந்தவற்ைற	 ெசய்ய ம்	 என
நம் கிேறன்	என	கார்க்கியின்	க தம்	ெசன்ற .	
	
ெராெமயின்	 ேராலந்திற் 	 கார்க்கி	 1918ல்	 தனக்கி ந்த	 மனநிைலைய	விளக்கி
ேம ம்	எ தினார்.	 	நான்	 	 ைமயான	 ேசாவியத்	ஆதரவாளன்	அல்ல.	அன்
நிலவிய	 ழலில்	விவசாயிகளின்,	இரா வவீரர்களின்	அராஜகத்ைத	ெலனினால்
கட் க் ள்	 ெகாணர	 இய ம்	 என	 க திய 	 உண்ைமதான்.	 அேதேநரத்தில்
ெலனின்	ெசய்த	அைனத்ைத ம்	நான்	ஏற்கவில்ைல.	பல	ஆண் கள்	ெலனி டன்
சண்ைடயிட்டவன்	 நான்.	 ஷ்ய	 அறிவாளி	 வர்க்கத்ைத	 அழித் 	 ஒ க் வதன்
லம்	 ஷ்ய	 ைளைய	 அவர்	 பி ங்கிவி கிறார்	 என	 அவரிடத்தில்

விளக்கியி க்கிேறன்.	 நாங்கள்	 இ வ ம்	 ஒ வ க்ெகா வர்	 அன்
ெச த்திக்ெகாண்டா ம்	ெதாடர்ந் 	ஏற்பட்ட	க த் ேவ பா கள்	ெவ ப்ைப ம்
ஏற்ப த்திய .	
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1925	 ஜூன்	 	 ேசாவியத்	 கம் னிஸ்ட்	 கட்சியின்	 ’இலக்கியம்-	 சகிப் த்தன்ைம’
றித்த	 மத்திய	 கமிட் 	 தீர்மானம்	 கார்க்கிக் 	 மகிழ்ைவ	 ஏற்ப த்திய ..

கார்க்கியின்	 நீண்டநாள்	 ேதாழர்	 னாசார்ஸ்கி	 எ த்தாளர்	 என்கிற	 வைகயில்
கார்க்கியின்	 மகத்தான	 பங்களிைப	 ேபாற்றினா ம்,	 அவரின்	 ரட்சி	 றித்த
பார்ைவைய	விமர்சித்தி ந்தார்.	1925ல்	வந்த	இந்த	விமர்சனத்தில்	கார்க்கி	 ரட்சி
றித் 	 த்தகம்	 எ த யாைம	 வ த்தத்திற் ரிய	 ஒன் 	 என ம்
றிப்பிட் ந்தார்.	

	
	 க்ேகாவிஸ்கி	 என்கிற	 எ த்தாள ம்	 கார்க்கியின்	 பைடப் க்கைள	 விமர்சித்
எ தினார்.	 கார்க்கி	 ெப ம்	 சிந்தைனயாளர்	 இல்ைல	 என் ம்	 இயல் க்க
உந் தலால்	 ஆக்கங்கைள	 த பவர்	 என	 விமர்சித்தி ந்தார்.	 ஷ்யா	 மக்களின்
ேமாசமான	 ணங்க க் 	 ஆசியத்தனைமதான்	 ேக 	 என ம்,	 ணப்ப த்த
ேவண் ம்	 என்பதற் 	 அய்ேராப்பிய	 மயத்ைத ம்	 கார்க்கி	 பரிந் ைரக்கிறார்.
ஷ்யாவிேலேய	 அவர்	 அறிவாளிவர்க்கத்ைத	 மட் ேம	 கழ்கிறார்	 ேபான்ற

விமர்சனங்கைள	 க்காச்கியால்	 ெசய்யப்பட்ட .	அவ க் 	 நகர ம்	 ெதரியா ,
கிராம ம்	 ெதரியா .	 ெப ம்பா ம்	 கவரியற்றவராகேவ	 இ க்கிறார்	 என்கிற
தாக் த ம்	வந்த .	
	
1925ல்	ேசாவியத்	பத்திரிைககளில்	கார்க்கி	எ த் க்கள்	இடம்ெப வதில்	தைட
ஏ ம்	 இ க்கவில்ைல.	 அவ க் 	 ராயல் ம்	 ெசன்ற .	 அவண்ட்	 கார்ட்	 திய
	 இட 	 ேசாதைன	 பத்திரிைககளில்	 கார்க்கி	 றித்த	 விமர்சனங்கள்	 வந்தன.
கார்க்கி	ேநற்ைறய	மனிதன்	என்கிற	க ம்	தாக் தல்	தரப்பட்ட ..	 திய	இடதில்
(ஜனவரி	 1927ல்)	மாயேகாவ்ஸ்கி	ெவளிப்பைடயான	விமர்சனங்கைள	ைவத்தார்.
ேசாவியத்	என்கிற	நிர்மாணத்தில்	அைனவ ம்	உைழத் க்ெகாண் க் ம்	ேபா
’எங்ேக	 கார்க்கி	 நீங்கள்’	 என்கிற	 ேகள்விக்கைனைய	 மாயேகாவ்ஸ்கி
ெதா த்தி ந்தார்.	
	
கார்க்கி	 பலேவ 	 விமர்சனங்கைள	 ெபா த் க்ெகாண் 	 தன்னிடம்	 அ கிய
இளம்	 ேசாவியத்	 எ த்தாளர்கைள	 ஊக்கப்ப த்திக்ெகாண் ந்தார்.	 இளம்
எ த்தாளர்கைள	 தந்திரமாக	 அ மதிக்கேவண் ம்.	 அவர்கைள
கசக்கக் டா .	 மார்க்சியம்	 ெபயரில்	 ட	 அ 	 நடக்கக் டா 	 என்கிற
நிைலப்பாட் ல்		கார்க்கி	இ ந்தார்.	
	
	 1927ல்	 ேசாவியத்	 ரட்சியின்	 பத்தாண் கள்	 றித் 	இஸ்ெவஸ் யா	இதழில்
கார்க்கியின்	 கட் ைர	 ெவளியிடப்பட்ட .	அவர்	 ேசாவியத்	 றித் 	 ேமற் லகம்
பரப்பிவ ம்	 தீர்ப் கைள	 க ைமயாக	 விமர்சித்தார்.	 கல்வியில்	 ெப ம்	 மாற்றம்



ஏற்பட் ள்ளைத ம்	 கீழ்மட்டத்தில்	 ஜனநாயக	 பண் கள்	 ேவ ன்றி	 வ வைத ம்
கார்க்கி	 ட் க்காட் 	 ரட்சியின்	 ெப மிதங்கைள	 பட் யலிட்டார்.	 திய	 ஷ்ய
மனிதைன	 காண்பதில்,	 திய	 அரைச	 கட் வதில்	 எல்ைலயற்ற	 மகிழ்ச்சி
அைடவதாக	 ெதரிவித்தார்.	 தன்ைனப்ெபா த்தவைர	 உணர்ச்சிகளின்	 வழிேய
உணர்பவன்.	 காரணகாரியங்களின்ப 	 அறிபவன்	 அல்லன்	 என ம்	 கார்க்கி
றிப்பிட்டார்.	

	
ேவ 	பக்கத்திலி ந் ம்	கார்க்கிக் 	தாக் தல்	வந்த .	அவர்	’	வி	அய்	பி’	ேபால்
நடந் ெகாள்கிறார்.	 மனதில்	 பட்டைத	 ணிச்சலாக	 ேபசிய	 கார்க்கி	 இப்ேபா
எங்ேக..	டால்ஸ்டாய்	இ ந்தால்	 	ைதரியமாக	 ேபசியி ப்பார்.	இதயம்	ெசால்வைத
ேப 	 கார்க்கி	 	 ேபான்ற	 விமர்சனங்கைள	 அவர்	 எதிர்ெகாண்டார்.	 1925களில்
கார்க்கியின்	 ைணவியார்	ெபஷ்ேகாவ்ஸ்கி	தங்கள்	மகன்	மாக்சிம்	ேசாவியத்தில்
நிைலப்ெபற் 	 வாழவி ம்பினார்.	 கார்க்கிக் 	 தயக்கம்	 இ ந்த .	 மகன்
வி ம்பினால்	 ெசல்லட் ம்	 எனக்	 க தினார்	 என	 றிப்பிட்டார்.	 கார்க்கிக் ம்
ேமற்கிலி ந் 	வ ம்	ராயல் 	 ைறயத் வங்கிய .	அன்றி ந்த	 ழலில்	கார்க்கி
அைமத் க்ெகாண்ட	 வாழ்க்ைக	 ைறக் 	 அவ க் 	 ஆண் ற் 	 பத்தாயிரம்
டாலராவ 	ேதைவப்பட்ட .	
	
1921-28	 ெவளிநா களில்	 இ ந்த	 காலத்தில்	 என 	 பல்கைலக்கழகம்	 என்கிற
வாழ்க்ைக	 றிப்ைப ம்,	 பல்ேவ 	 சி கைதகைள ம்	 அவர்	 எ தினார்.
	 அர்டமாேனாவ்	 வியாபாரம்,	 கிளிம்	 சாம்கின்	 நாவைல ம்	 எ தினார்.	 1927ல்
ேசாெரண்ேடாவில்	 கார்க்கியின்	 அன்றாட	 வாழ்க்ைக	 எப்ப ப்ேபான 	 என்பைத
அவைர	பார்க்க	ெசன்ற	கவிஞர்	நிேகாலய்	அசீவ்	பதி 	ெசய் ள்ளார்.		
	
கார்க்கியின்	 ம்பம்	 தவிர	 ைறந்த 	 15	 நபர்களாவ 	 இர 	 உணவில்
ேசர்வார்கள்.	 உண 	 ந்த டன்	 ஆடல்	 பாடல்	 நிகழ் கள்	 நடக் ம்.	 கார்க்கி
ைகத் 	தள் வார்.	ெபா வாக	காைல	9	மணி தல்	கார்க்கியின்	ேவைலேநரம்
வங்கிவி ம்.		மதிய	உண 	2	மணிக் த்தான்	ெபா வாக	எ த் க்ெகாள்வார்.

மதிய	 ேநரத்ைத	 அவர்	 க த	 பரிமாற்றங்க க் 	 உகந்த	 ேநரமாக
பயன்ப த்திக்ெகாள்வார்.	 தன 	 மகன்	 	 ேமாட்டார்	ைசக்கிள்,	 காரில்	 ேவகமாக
ெசல்வ 	 றித் 	கவைல டன்	ேப வார்.	கார்க்கிக் 	தன 	ெமாழிெபயர்ப்பாளர்
தி மதி	 ெமளரா டன்	 காதல்	இ ந்த .	அவர்	 தன 	 கணவர்	 ெபன்கண்டார்ப்
மற் ம்	 ழந்ைதகைள	 பார்க்க	 ேபாய்விட்டால்	 கார்க்கி	 எ த் க க்
ேதைவப்ப ம்	 ெமாழிெபயர்ப் 	 பணி	 பாதிக்கப்ப ம்.	 இந்ேநரங்களில்	 கார்க்கி
வ த்தப்ப வார்.	 கார்க்கி	 அப்ெபண்மணிைய	 அதிகார ர்வமாக	 தி மணம்
ெசய் ெகாள்ளவில்ைல.	 ெமளரா	 பற்றி	 ஏராள	 ெசய்திகள்	 இ ந்தன.	 அவர்
பிரிட் ஷ்	 ஏெஜண்ட்,	 ஜிேனாவீவால்	 கார்க்கிைய	 கண்காணிக்க	அ ப்பப்பட்டவர்.
எச்	ஜி	ெவல்ைச	நன் 	அறிந்தவர்	ேபான்றைவ	சில	தகவல்கள்	”	
	



கார்க்கியின்	 ப்பதாண் கள்	இலக்கிய	பணிைய ம்	அவரின்	60ஆம்	ஆண் கள்
ெகாண்டாட்டத்ைத ம்	 நடத்தலாம்	 என	 ஸ்டாலினிடமி ந் 	 அைழப் 	 வந்த .
கார்க்கியின்	 நண்பர்	 பட்ெபர்க்	 ேசாவியத்	 அதிகாரத் டன்	 நட் ேவலிைய
சரிப்ப த்திக்ெகாள்ள	 அறி த்திவந்தார்.	 1928ல்	 ஸ்டாலின்	 	 உச்சத்தைலவர்
நிைல	ஏற்பட் ந்த .	 ட்ராட்ஸ்கி	 கலிட	மனிதரானார்.	ஜிேனாவீவ்	ெதால்ைல ம்
இனியில்ைல.	 கார்க்கிைய	 ெபா த்தவைர	 எதிராளிகைள	 ஒழித்
அப் றப்ப த் வைத	 ஏற்கவில்ைல.	 அேதேநரத்தில்	 கட்சிக் ம்
அறி ஜீவிக க் ம்	இணக்கம்	ஏற்படேவண் ய	அவசியத்ைத	வற் த்தி	வந்தார்.
தான்	அைமதியாக	தாய்நாட் ல்	வரேவற்கப்பட்டால்	ேபா மான .	ெமடல்	அவார்ட்
ேபான்ற	ஆராவார	 அறிவிப் கள்	 ஏ மில்லாமல்	 இ க்கட் ம்	 என்கிற	 விைழைவ
கார்க்கி	ெதரிவித்தார்.		
	
ன்னதாக	 கம் னிஸ்ட்	 த்	 லீக்	 என்கிற	இைளஞர்	அைமப்பிற் 	 கார்க்கியின்

பைடப் க்கைள	 பரவலாக் வதற்கான	 கடைம	 ெகா க்கப்பட் ந்த .
கார்க்கியின்	 60ஆம்	 வயதிற்கான	 வாழ்த்ைத ம்	 அவரின்	 35	 ஆண் கால
பைடப் ப்பணிைய ம்	 பாராட் 	 மக்கள்	 கமிசார்	 க ன்சில்	 தீர்மானம்	 ேபாட்ட .
ரட்சிக் ம்	 உைழக் ம்	 மக்க க் ம்	 ேசாவியத்	 ேசாசலிஸ்ட்	 யர
கட் மானத்திற் ம்	 கார்க்கியின்	 பங்ைக	 பாராட் கிேறாம்	 என	 தீர்மானம்
ெசன்ற .	
	
1920களில்	 த்த	 கமிசார்	 ெபா ப்பில்	 இ ந்த	 ேமாரஸ்	 உடன்	 கார்க்கி
ட் ப்பண்ைணகைள	பார்ைவயிட	ெசன்றேபா 	அவ க் 	கிைடத்த	வரேவற்ைப

அவர்	மிக	 எச்சரிக்ைக	 உணர் டேனேய	 எதிர்ெகாண்டார்.	 ேசாசலிச	அ லாக்கம்
க னமான	 ைறகளாக	இ க்கிற 	என	ெதரிவித்தார்.	 ட் ற 	பண்ைணகள்
கட்டாயப்ப த்தி	 நி வப்ப தல்	 டா 	 என்கிற	 க த்ைத ம்	 உைரயாடல்களில்
ெதரிவித்தார்..	கார்க்கி	பல	இடங்களில்	ெவளிப்பைடயாக	ஆதரித் 	ேபசினார்	என
ேமாரஸ்	 றிப்பி கிறார்.	
	
பிரிஷ்வின்	 என்கிற	 எ த்தாளர்	தன்	 றிப்பில்	கார்க்கிக் 	 மக்கள்	 	தாமாக
வரேவற்ைப	 தந்தார்கள்	 என்பைதவிட	 அரசாங்க	 ஏற்பாட் ல்	 அவ்வரேவற் கள்
இ ந்தன	 என்கிறார்.	 ஆமாம்	 ேநற் வைர	 இத்தாலி	 பாசிஸ்ட்	 கார்க்கி,	 இன்
ஷ்யன்	 கம் னிஸ்ட்	 கார்க்கி	 என	 ஒ 	 ெதாழிலாளி	 தன 	 க த்ைத

ெதரிவித்ததாக	பிரிஸ்வின்	 றிப் 	ெசால்கிற .	
	
மாஸ்ேகாவில்	 பல	 ட்டங்களில்	 கார்க்கி	 பங்ேகற்க	 வங்கினார்.	 ெலனின்
சேகாதரி	 தைலைமதாங்கிய	 ெதாழிலாளர்	 ட்டம்	 ஒன்றில்	 கார்க்கி
உைரயாற்றினார்..	 அக் ட்டத்தில்	 கட்சியில்	 ேசர	 அைழப் 	 வந்தால்	 மகிழ் டன்
ஏற்ேபன்	 என்றார்.	 அேத	 ேநரத்தில்	 கட்சி டன்	 ெந க்கமாக ம்	 	 partisan
ேபான் ம்	 	இ ந்தால்	கட்சிக் த்தான்	அதிக	பலன்கிட் ம்	என்றார்.	கம் ன்கள்



சிலவற்ைற	 ேநரிைடயாக	 ெசன் 	 பார்த்த	 கார்க்கி	 அவற்றின்	 ெசயல்பா கைள
உற்சாகப்ப த்தி	வந் ள்ளார்.	
	
கார்க்கி	 கட்சியில்	 இ ந்தாரா	 இல்ைலயா	 என்ப 	 றித் 	 ேவ 	 க த் க்கள்
ெவளியாயின.	ேசாவியத்திலி ந் 	ெவளிேயறிய	வாேலரி	தார்சிஸ்	கார்க்கி	கட்சி
கார் 	 ைவத்தி க்கவில்ைல.	 அவர்	 கட்சி	 உ ப்பினராக	 இ ந்ததில்ைல	 என
ெதரிவித்தி ந்தார்.	ஆனால்	 மாஸ்ேகாவில்	 கார்க்கி	 றித்த	ஆய்வாளர்	 ட்டம்
1989ல்	நடந்தேபா 	கார்க்கி	1905ேலேய	கட்சியில்	ேசர்ந்தி ந்தார்.	1917ல்	அவர்

ப்பிக்கவில்ைல.	ெதாடர்ந் 	ேசர ம்	இல்ைல	என்கிற	க த் 	பதிவான .		
	
தன 	 ெசாந்த	ஊர்	 ெதாழிலாளர்	 மத்தியில்	அவர்	 ேப ம்ேபா 	 தான்	 கட்சியில்
இல்லாமல்	 இ க்கலாம்.	 ஆனால்	 உைழபவர்களாகிய	 உங்க க் 	 கட்சிதான்
எல்லாம்.	 அ தான்	 உங்கள்	 பலம்.	 உங்களின்	 வழிகாட் 	 எனப்ேபசியதாக ம்
ெயட்லின்	 பதி 	 ெசய் ள்ளார்.	 	 1928-36	ஆண் களில்	 கார்க்கியின்	ஊைரச்
ேசர்ந்த	 ெஜன்ரிக்	 யேகாடா-	 கார்க்கி	 இைடயிலான	 க தங்கள்	 பல	 க்கிய
அம்சங்களில்	 கார்க்கியின்	 நிைலப்பாட்ைட	 ெசால்வதாக	 ேடாவா	 ெயட்லின்
றிப்பி கிறார்	

	
1928	 ஜூைல	 பத்திரிைக	 றிப்பின்ப 	 கார்க்கியின்	 பைடப் க்க க்கான
உரிைமைய	 அவர்	 	 Gosizdat	 	 என்பதற் 	 3.62	 லட்சம்	 டால க் 	 விற்றதாக
	ேகால்ேமன்	என்பவர்	ெதரிவித்தார்.	மாஸ்ேகாவிலி ந் 	மீண் ம்	அவர்	அக்ேடாபர்
12,	 1928ல்	 இத்தாலி	 ெசன்றார்.	 அங்கி ந்த	 4	 மாதங்களில்	 ெலனிைன
வைசபா ம்	 ெலனி ைடய	 உளவாளிதான்	 கார்க்கி-	 ஒற் 	 ேவைல	 பார்ப்பவர்
என ம்	 ஏராள	க தங்கள்	 வந் ெகாண் ந்தன.	அேத	 ேபால்	 பத்திரிைககளில்
ஸ்டாலி ைடய	 அதிகார ர்வ	 ரிஜிஸ்ட்ரார்	 ஆகிவிட்டார்	 கார்க்கி	 ேபான்ற
விமர்சனங்க ம்	வந்தன.		
	
கார்க்கி	வழக்கம்ேபால்	ெசாெரண்ேடாவில்	நண்பர்க டன்	 	இ க்கத் வங்கினர்.
ெராெமயின்	 ேராலந்த்,	 எச்	 ஜி	 ெவல்ஸ்	 	 ஆகிேயா டன்	 ெதாடர்பில்	 இ ந்தார்.
மாஸ்ேகாவிற் 	 தன 	 மகன்	 ம மகள்	 சகிதம்	 ேம	 26	 1929ல்	 ெசல்கிறார்.
அப்ேபா 	 கார்க்கியின்	 க ம்	 ய 	 ஸ்டாலின்	 றித் ம்	 ேசாவியத்	 ஆட்சி
றித் ம்	கார்க்கியின்	 கழாரங்க ம்	அதிகமாயின.	அவ்வாண் 	அக்ேடாபரில்

இத்தாலி	 தி ம்பிய	 கார்க்கி	 	 மீண் ம்	 மாஸ்ேகாவிற் 	 1931	 ேம	 மாதம்தான்
வ கிறார்.	
	
	 இவ்வாண் களில்	 வல 	 ேபாக்கினர்	 என	 க தப்பட்ட	 காரின்	 ைரேகாவ்
உள்ளிட்ேடார்	 மீ 	தாக் தல்	எ கிற .	 1929	 ல்	நடந்த	 16வ 	கட்சி	காங்கிரஸ்
ெதாழில்மயம்,	 ட் ப்பண்ைணகள்	ஆகியவற்ைற	 தீவிரப்ப த்த	 வழிகாட் ய .
காலினின்	 மாலேடாவ்	 தைலைமக் விற் 	 ெகாணரப்ப கின்றனர்.



	 அய்ந்தாண் 	 திட்ட	 ெசயல்பாட் ல்	 ைறேநர்ந்தால்	 எவரால்	 என	 காரணம்
அறியப்பட் 		அவர்க க் 	மரணதண்டைனவைர	நிைலைம	ெசன்ற .	 ன்னால்
ெமன்ஷ்விக் கள்	சில ம்,		உயர்ந்த	ெபா ப்பில்	இ ந்த	ெடக்ேனாகிராட்ஸ்	சில ம்
இவ்வா 	 டப்பட்ட	ெசய்திைய	ெயட்லின்	 றிப்பி கிறார்.	
	
	 க்கிய	 ெபா ப் க்களில்	 இ ந்தவர்களில்	 சிலர்	 ெந க்க க் 	 உள்ளாயினர்.
மார்க்ஸ்	 எங்ெகல்ஸ்	 கழகத்தின்	 ரியாஸ்னாவ்,	 காஸ்பிளான்	 சார்ந்த	 ேபராசிரியர்
க்ேராேமன்,	ெபா ளாதாரவாதி	 க்கானாவ்,	ஜின்ஸ்பர்க்	ேவ ப கிறவர்கள்	 	என
ட் க்காட்டப்பட்டனர்.	 மா பட்டவர்களில்	 சிலர்	 10	 ஆண் கள்வைர

சிைறத்தண்டைன	 ெபற்றனர்.	 	 	 இரா வ	 நி ணத் வம்	 ெபற்றவர்கள்	 என
அறியப்பட்டவர்கள் ட	 தப்ப யவில்ைல.	 லாக்	 ேலபர்	 ேகம்ப்ஸ்	 என்ப
நி வனமயப்ப த்தப்பட்ட .		
	
சீர் ைலவாளர்கள்	 றித் 	கார்க்கி	பைடப் 	ஒன்ைற	தரேவண் ம்	என	ஸ்டாலின்
விைழந்தார்.	 யேகாடா	 விவரங்கைள	 கார்க்கிக் 	 ெகாண் 	 ேசர்ப்பவராக
ெசயல்பட்டார்.	 ஸ்டாலினின்	 ஆமாம்	 சாமி	 (எஸ்	 ேமன்)	 ஆகிவிட்டாரா	 கார்க்கி
என்கிற	விமர்சனங்கள்	எ ந்தன.		
	
1933	 ஜனவரியில்	 ைரய்ேகாவ்	 கட்சியில்	 எ ப்பிய	 சில	 பிரச்சைனகளில்
கார்க்கிக் 	 உடன்பா 	 இ ந்த .	 அவர்	 ேபால்ஷ்விக்	 ைதரியத்ைத
காட் யி க்கிறார்	 என	 கார்க்கி	 க தினார்.	 கட்சி	 நிைலயிலி ந் 	 விலகல்கள்
ெதாடர்ந்தால்	 ைரேகாவ்	 மீ 	 நடவ க்ைக	 என	 தைலைம	 எச்சரித்த .
ேசாவியத்தில்	 வாழ்க்ைகத்தரம்	 வீழ்ச்சி	 என	 பிரஞ் 	 பத்திரிைககள்	 ெசய்திகள்
ெவளியிட்டைத	அ த் 	ேராலந்த்	கார்க்கிக் 	உண்ைம	என்ன	என	ேகட் ந்தார்.
உண ,	 வீ 	 பற்றாக் ைற	 இ ப்ப 	 உண்ைமதான்.	 ஆனால்	 விவசாயிகள்
ஒத் ைழக்க	 ம ப்ப ம்	 காரணமாக ள்ள 	 என	 ஜனவரி	 30	 1933ல்	 கார்க்கி
பதில்	எ தியி ந்தார்.	
	
கார்க்கி	 வீ 	 எப்ேபா ம்	 மனிதர்கள்	 ழ	 ப்பாக	இ ந்த .	தன 	 மகன்
	 ம மகள்	 ழந்ைதக டன்	இ ந்தார்.	ஆனால்	 1934ல்	 ேநர்ந்த	 மகன்	 மாக்சிம்
மரணம்	அவைரத்	தாக்கிய .	கார்க்கியின்	க த	 ேபாக் வரத்ைத	மாக்சிம்தான்
ஒ ங்கைமத் 	 வந்தார்.	 இயற்ைகயின்	 மீதான	 ெப ம்	 ஆர்வலராக	 மகன்
இ ந்தார்.	 மகனின்	 மைறவால்	 அவர்	 தன்	 சிரிப்ைப	 இழந்தார்	 என	 ம மகள்
நிைன க் றிப் 	ெசால்கிற .	
	
ேசாவியத்	 எ த்தாளர்	 காங்கிரஸ்	 தல் ைறயாக	 1934ல்	 ட்டப்பட்ட .
ஆகஸ் ல்	 கார்க்கி	 தன்	 உைரைய	 ஸ்டாலி க் 	 அ ப்பி	 ஒப் தல்	 ேகாரினார்.
ஜாட்னாவ்	 வக்க ைர	 நிகழ்த்தினார்.	கைலஞர்க க் 	 ம கல்வி,	கைலகைள
ம வார்ப் 	 ெசய்தல்	 என்பெதல்லாம்	 ேபசப்பட்ட .	 ேசாசலிச	 எதார்த்தவாதம்



என்ப 	 ன்ெமாழியப்பட்ட .	 நம 	 கதாநாயகர்கைள	 நம 	 இலக்கியங்கள்
எவ்வா 	உ வாக்கேவண் ம்	என்ப ம்	ேபசப்பட்ட .	
	
கார்க்கி	உலக	இலக்கியம்	எ ம்	இடத்தில்	 ர்ஷ்வா	இலக்கிய	உலகிற் 	மாற்றாக
ேசாவியத்	 இலக்கியம்	 என	 ேபசினார்.	 தனிநபரின்	 பைடப் த்திறைன	 நாம்

க்கிவிடக் டா 	 என்கிற	 எச்சரிக்ைகைய ம்	 கார்க்கி	 தந்தார்.	 அைத
வளர்த்ெத க் ம்	 வாய்ப் கைள	 உ வாக்கேவண் ம்	 என்ற	 கார்க்கியின்	 உைர
ஏமாற்றமாக	இ ந்ததாக	அங் 	விமர்சனம்	எ ந்த .	
	
1934	 சம்பரில்	ெபாலிட்ப் ேரா	உ ப்பின ம்	மிக	 க்கிய	ெலனின்கிராட்	ப திக்
தைலவ மாக	 இ ந்த	 கிராவ்	 ெகாைல ண்ட	 ெசய்தி	 கார்க்கிக் 	 வ த்தம்
ஏற்ப த்திய .	 கிேராவ்	 சிறந்த	 நிர்வாகி	 என்றவைகயில்	 ஸ்டாலி க்
ேபாட் யாளர்	எனப்	ேபசப்பட் 	வந்தவர்.	கிராவ்	ேசாவியத்	ெவளிநாட் க்ெகாள்ைக
உ வாக்கத்தில்	பங்களிப் 	ெசய்தவர்	என்கிற	ெப மிதம்	கார்க்கியிடம்	இ ந்த .
பிராவ்தாவிற் 	 அவர்	 அ ப்பிய	 இரங்கல்	 ெசய்தியில்	 அற் தமான	 தைலவர்
ப ெகாைல	ெசய்யப்பட் ள்ளார்.	வில்லத்தனத்தால்	மட் மல்ல,	நம 	 	விழிப்பற்ற
அஜாக்கிரைதயா ம்தான்	எதிரி	ெவல்கிறான்	என	அதில்	ெதரிவித்தி ந்தார்.	
	
தனிநபர்	 பயங்கரவாதத்ைத	 கண் த் 	 ஸ்டாலின்	 ெசால்லி ம்	 பிராவ்தாவிற்
கட் ைர	 தராத	 கார்க்கி	 றித் 	 1935ல்	 விமர்சனம்	 வந்த .	 தனிநபர்
பயங்கரவாதம்	மட் மல்ல,	அர 	பயங்கரவாத ம்	கண் க்க யேத	என	கார்க்கி
தன்ைன	 தற்காத் க்ெகாண்டார்.	 ஸ்டாலின்	 சந்திப் கள்	 அவ க்
ைறயத் வங்கின.	

	
1935ல்	பாரிசில்	நைடெபற	இ ந்த	சர்வேதச	கலாச்சார	மாநா 	ஒன்றிற் 	கார்க்கி
அைழக்கப்பட் ந்தார்	 கார்க்கிக் 	 பாரிஸ்	 ெசல்ல	 அ மதி	 கிைடத் ம்	 அவர்
உடல்நிைல	காரணமாக	ெசல்லவில்ைல	என்கிற	ெசய்தி	ெவளியிடப்பட்ட .	தன
வாழ்த் 	ெசய்திைய	கார்க்கி	அ ப்பினார்.	
ஜூன்	 1935ல்	 தன 	 ைணவியார்	 மரியா	 பாவ்லானா டன்	 ேராலந்த்	 ஷ்யா
வந் 	 ஒ மாதகாலம்	 இ ந்தார்.	 கார்க்கியின்	 கண்களில்	 அன் ம்	 ேசாக ம்
த ம்பி	 இ ந்ததாக	 ேராலந்த்	 பதி 	 ெசய் ள்ளார்.	 ேராலந்தின்	 ைணவியார்
ரஷ்ய	ெமாழி	அறிந்தவர்	என்பதால்	அவர்	உதவி டன்	க த் 	பரிமாற்றம்	நடந்த .
ஷ்ய	மக்களின்	வ ைம	 நிைலைய	கண் ற்ற	 ேராலந்த்	கார்க்கி	மட் ம்	எப்ப
கவாழ்க்ைகைய	 ேமற்ெகாண் ள்ளார்	 என்கிற	 ஆச்சரியத்ைத

ெவளிப்ப த்தினார்.	 ஸ்டாலி டன்	 ேராலந்திற் 	 நடந்த	 வி ந் 	 ெப ம்	 பகட்
நிைறந்ததாக	இ ந்த .	 கைளப்பைடய	ைவத்த 	 என்கிற	 உணர் 	 ேராலந்திடம்
ஏற்பட்ட .	ஸ்டாலின்	கார்க்கி	உைரயடல்க ம்	ேவ க்ைகத்தனமாக	தனக் 	பட்ட
என	ேராலந்த்	ெசால்கிறார்.	கார்க்கி	இயல்பிற் 	மாறாக	நடக்கேவண் ய	 ழலில்
இ ப்பதாக	 ேராலந்த்	 உணர்ந்தார்.	 அரசியலில்	 பலம்	 வாய்ந்தவர்கள்	 பற்றி	 ஏ ம்



ெசால்ல யாதவராக	 அவர்	 காணப்பட்டார்	 எனக்	 க தினார்.	 1936	 மார்ச்சில்
அந்த்ேர	மால்ரக்ஸ்	ேசாவியத்	வந்தேபா 	அவ ம்	கார்க்கிைய	சந்தித்தார்.	மனித
உரிைமகள்	 றித்த	மால்ரக்ஸ்	கவைலகைள	ெதரிவித்தார்	அைவ	 றித் 	கார்க்கி
ஸ்டாலி க் 	க தம்	எ தினார்.		
	
ஜூன்18ல்	1936ல்			கார்க்கி	மைறந்தார்	.	ஜூன்	19	அன் 	பிராவ்தா	அவர்	மைற
ெசய்திைய	ெவளியிட்ட ..	அன்ேற	அவ க்கான	இ திசடங் ம்	நடத்தப்பட்ட .
கிெரம்ளினில்	 அவர 	 ஆஸ்தி	 ைவக்கப்பட் 	 மரியாைத	 ெச த்தப்பட்ட .
	ெசஞ்ச க்கத்தில்	ஏற்பா 	ெசய்யப்பட்ட	அஞ்சலி	 நிகழ்வில்	 ஸ்டாலின்	 உட்பட	 	 8
லட்சம்ேபர்	 பங்ேகற்றனர்.	 பிரஞ் 	 எ த்தாளர்	 அந்த்ேர	 ஜிெட	 கார்க்கியின்
இ திசடங்கில்	கலந் ெகாண்டார்.	 றா	 ட்டம்	எங் ம்	ஆனால்	அைமதியாக
எல்ேலா ம்..	கார்க்கி	இவர்க க் 	நண்பரா	சேகாதரனா	 ழந்ைதகள்	 கம்	 ட
	வ த்த ம்	வாட்ட மாய்		என்கிற	பதிைவத்	அந்த்ேர	தந்தார்.		
	
கார்க்கி	மைறந்தேபா 	ெபர்னார்ட்	ஷா		அக்ேடாபர்	 ரட்சி	ஏற்ப த்திய	ெதாழிலாளி
வர்க்கத்தின்	 கடந்தகாலம்	 கார்க்கி	 என்பைத	 மறக்க யா 	 என்றார்.	 அவர்
உலகத்	ெதாழிலாளர்க் ம்	ேநசத்திற் ரியவர்	என ம்	ேபசினார்.	

																																					கார்க்கி			ஸ்டாலின்	
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வாழ்வின்	 உண்ைமயான	 ரல்	 நான்.	அ ந்திகிடக் ம்	 மனிதர்களின்	 க் ரல்.
அவர்களின்	 ன்பங்கைளக்	 காண ம்	அைத	 சாட்சியமாக்க ம்	 நிற்பவன்	 நான்
என்றார்	 கார்க்கி.	 ஏற்கனேவ	 பலவற்ைற	 ெசால்லிக்ெகாண் ப்பவர்க க்
’அைமதி	 ேபசாதீர்’	 என்பெதல்லாம்	 பயங்கரமானதாக	இ க் ம்.	ஆனால்	 ேபசேவ
ெதாடங்காதவர்க் 	அ 	 மிக ம்	 எளிைமயான 	 என	கைதப்பாத்திரம்	ஒன்றின்
லம்	ெசால்வார்	கார்க்கி.	

	
தான்	 எப்ப 	 எ தக்	 கற் க்	 ெகாண்ேடன்	 என்கிற	 ேகள்விக் 	 பதிலளிக் ம்
விதமாக	 ஒ 	 ைல	 எ தியி க்கிறார்	 	 கார்க்கி.	 அதில்	 அவர்	 அ பவத்ைத
ெசால்கிறார்.	
	
“வாழ்க்ைகயின்	 ேபாக்ைகப்	 பற்றிய	 என 	 “க த் க்கள்”	 ெமல்ல	 ெமல்லத்தான்,
கஷ்டத்ேதா தான்	 உ வாகின.	 என 	 நாேடா 	 வாழ்க்ைக,	 நான்	 ைறயான
கல்வியற 	ெபறாத	 ைற.	 ய	 யற்சியாகக்	கற் க்	ெகாள்ள	ேநரமில்லா 	ேபான
ைற		காரணமாக	இ க்கலாம்.	

	
	 எ த்தாளரின்	 கடைம	 என	 அவர்	 ேபசியேபா 	 ”மனிதர்க க் ப்	 பி த்தமான
அற்ப	 விஷயங்களில்	 ஈ ப த் வதற் 	 உற்சாகப்ப த் பவர்கள்	 என்ைறக் ம்
இ ந் வ வ 	 ேபாலேவ,	 தம்ைமச்	 ழ்ந் ள்ள	 வாழ்வின்	 ேமாசமான
அம்சங்கைள,	 இழிந்த	 அம்சங்கைள,	 எதிர்த் க்	 கிளர்ந்ெத ந்த
கலகக்காரர்க ம்	 இ ந் 	 வந்தி க்கிறார்கள்	 என்பைதத்	 ெதரிந் 	 ெகாள்ள
ேவண் ய ம்	அவசியமானேத	என்றார்.		
	
அேதேபால்	வர்க்கம்	சார்ந் 	நிற்றல்	என்ப ம்	கடைம	என	அவர்	ேபசினார்.	 ”தான்
சார்ந்த	 வர்க்கத்ைத ம்	 	 நாட்ைட ம்	 பாதிக்கிற	 அைனத் ம்	 றித் ம்
ண்ைமயாக	 வாங்கிக்	 ெகாள்பவேன	 கைலஞன்.	 தன 	 வர்க்கத்தின்,	 தன

நாட் ன்,	கா ,	கண்,	இதயம்	எல்லாேம	அவன்.	அவன 	 ரல்	அவன்	காலத்திய
ரலா ம்.	 ந்தவைரக் ம்	சகலத்ைத ம்	அவன்	அறிந்தி க்க	ேவண் ய 	ஒ

எ த்தாளனின்	 கடைம.	 வரலாற்ைறப்	 பற்றிய	 ரித ம்	அவசியம்”	 என	 கார்க்கி
க தினார்.	 கலகக்காரன்	 நிமிர்கிறான்	 எனில்	 அவைன	 உற்சாகப்ப த் ம்
ேவைல ம்	எ த்தாள ைடய 	என	கார்க்கி	க தினார்.	
	
சி கைத,	 நாடகம்	 நாவல்	 என	 1892லி ந் 	 இலக்கிய	 உலகில்	 ைழந்த
கார்க்கியின்	 ெபயைர	 1906ல்	 ெவளியான	 தாய்	 நாவல்	 பல்ேவ 	 நா க க் ம்
எ த் 	 ெசன்ற .	 “கலாசாரம்	 என்ப 	 மனிதனின்	 சி ஷ் 	 உைழப் த்தான்;



உைழப் த்தான்	 இன் ம்	 நாைள ம்	 அதன்	 அ ப்பைட.	 மனித லம்	 இவ் லகில்
எப்ப ெயல்லாம்	 உைழத்த ,	 உலகின்	 வளர்ச்சிக் 	 எப்ப ப்	 பயன்ப த்திய
என்பைதக்	 கிற	 கைததான்	 உலகின்	 ேபரதிசயமான	 கைதயா ம்”	 என்பார்
கார்க்கி	
	
நான்	 எவ்வா 	 எ தக்	 கற் ெகாண்ேடன்’,	 ’எ த்தின்	 ேவைலபா 	 றித் ’,
’மனித	 ஆ ைமயின்	 சிைத கள்’,	 ’ேசாசலிச	 எதார்த்தவாதம்’	 உள்ளிட்ட	 பல
கழ்ெபற்ற	 கட் ைரகைள	 எ தினார்.	 ’என 	 ழந்ைதப வம்’,	 ’யான்	 ெபற்ற
பயிற்சிகள்’,	 ’யான்	 பயின்ற	 பல்கைலக்கழகங்கள்’	 உள்ளிட்ட	 யசரிைத
ல்கைள ம்	 எ தி ள்ளார்.	 தாய்’,	 ’ வர்’,	 ’அர்த்தேமானவ்’,	 ’வாழ்வின்

அைலகள்’	உள்ளிட்ட	30	க் ம்	ேமற்பட்ட	நாவல்கைள ம்,	’வாசகன்’,	’ தல்காதல்’,
’கவிஞன்’,	 ’மனிதன்	பிறந்தான்’	 உள்ளிட்ட	 200க் ம்	ேமற்பட்ட	சி கைதகைள ம்
எ தி ள்ளார்.	 'கன்னிப்	 ெபண் ம்	 மரண ம்'	 என்ப 	 உள்ளிட்ட	 பல
கவிைதகைள	எ தி ள்ளார்.	
	
கார்க்கியின்	இந்திய	ெதாடர் கள்	 றித் ம்	அவர்	இந்திய	 எ த்தாளர்க க்
எப்ப ப்பட்ட	 ஈர்ப் 	 சக்தியாக	 இ ந்தார்	 என்ப 	 றித் ம்	 பல்கைல	 ஆய் கள்
வந் ள்ளன.	
	
இலக்கிய	பைடப் கள்	சர்வேதச	தன்ைம	ெகாண்டைவ	அைவ	மா ட	உளம்	பற்றி
ேப கின்றன	 என	 கார்க்கி	 க வார்.	 என 	 பைடப் கைள	 ஷ்யன்	 மட் மல்ல
பிரஞ் க்கார ம்	இந்திய ம்	இங்கிலீஸ்கார ம்	 உள்வாங்க ம்	 என்பார்.	அவர்
தன 	 த்தக	 அலமாரியில்	 ராமாயணம்,	 மகாத்மாவின்	 சத்திய	 ேசாதைன,
தா ரின்	 பைடப் க்கைள	 மட் மல்லா 	 இந்திய	 தத் வம்	 றித்த
த்தகங்கைள ம்	ெகாண் ந்தார்.	அவர்	 உலக	இலக்கியம்	 றித்த	ெவளியீட்
நி வனம்	என	 1919ல்	ேபசியேபா 	இந்திய	பைடப் க்கைள ம்	உள்ளடக்கி	எனப்
ேபசினார்.	 கீைழத்ேதய	 ஆய் கள்	 உ வாகிட	 காரணமாக ம்	 இ ந்தார்.
இந்தியவியல்	நாட்டம்	என்பதில்	கார்க்கிக் 	பங்களிப் 	இ க்கிற .	
1912ல்	இந்திய	வி தைல	இயக்கம்	வளர்ந் 	வ வைத	 றித் 	 	நம்பிக்ைகைய
கார்க்கி	 ெவளிப்ப த்தினார்.	 இந்தியர்கள்	 தங்கள்	 ச க	 அரசியல்
பிரச்சைனகைள	 தாங்கேள	 நிர்வகிக் ம்	 திறன்ெகாண் 	 பிரிட் ஷ்	 ஆட்சிைய
கங்ைகயில்	 வீ வார்கள்	 	 என	 எ தினார்.	 	 Sovrimennik	 ல்	 சாவர்க்கார்	 மீ
பிரிட் ஷ்	எ த்த	அடக் ைறைய	க ங்காவல்	தண்டைனைய	கார்க்கி	கண் க்க
தவறவில்ைல.		 ப்ப 	ேகா 	மக்கள்	பிரிட் ஷாரின்	அ ைமயாக	இ க்கேவண் ம்
என்ப 	கட ளின்	 ன் ட் ய	விதியல்ல	என ம்	கார்க்கி	 றிப்பிட்டார்.		
	
இந்திய	 ேபாராளிக டன்	 கார்க்கி	 க த	 ெதாடர் 	 ைவத்தி ந்தார்	 .
கி ஷ்ணவர்மாவிற் 	 இந்திய	 நிைலைமகள்	 றித் 	 ஷ்யன்	 ரிவ் விற்
கட் ைர	 எ த	 கார்க்கி	 ேவண் ேகாள்	வி த்தார்.	 கி ஷ்ண	வர்மா	 லண்டனில்



இந்திய	ஹ ஸ்	 லம்	இந்திய	இைளஞர்களின்	ஈர்ப்பாக	பா காப்பாக	இ ந்தவர்.
சாவர்க்கர்	 அங் 	 தங்கியி ந்தார்.	 காந்தி	 தன 	 லண்டன்	 பயணத்தில்	 அந்த
வீட் ல்தான்	அகிம்ைச	 றித் 	சாவர்க்கர்	உள்ளிட்ேடா டன்	விவாதித்தார்.	
	
இந்திய	வி தைல	ேபாராட்டத்தின்	வரலாற் 	பின்னணிைய	தக்க	ஆதாரத் டன்
தாங்கள்	 கட் ைரயாக	 த வைத	 வி ம் கிேறாம்.	 மக்கள்	 பிரிவினர்
ஒ வ க்ெகா வர்	 அறிந் ெகாள்வதற் ம்,	 நியாயத்தின்பாற்பட் 	 தாகத் டன்
ெவவ்ேவ 	 தளங்களில்	 ேபாரா க்ெகாண் ப்பவர்கள்	 ஒன் பட ம்	 எ த்
பரிமாற்றங்கள்	பலனளிக் ம்.	இன் ள்ள	 ஷ்ய	மக்கள்	இந்தியாவின்	வி தைலப்
ேபாைரப்பற்றி	 என்ன	 நினக்கிறார்கள்	 என்பைத	 தாங்கள்	 அறிவீர்கள்	 என்ப
கி ஷ்ணவர்மாவிர் 	எ திய	க த	வாசகமாக	இ ந்த .		
	
ேமடம்	 காமா	அவர்க க் ம்	 கார்க்கி	 க தம்	 எ தினார்.	இந்திய	 ெபண்களின்
நிைலைமகள்	 றித் 	 ஷ்யாவின்	 பத்திரிக்ைகக க் 	 தாங்கள்	 கட் ைர
எ த மா	 என	 கார்க்கி	 காமாவிடம்	 வினவியி ந்தார்.	 கங்ைகயின்
	ைமந்தர்கள்	பற்றி	 ஷ்ய	ஜனநாயகவாதிகள்	அறிய	ஆவலாக	இ க்கிேறாம்	என
அவர்	ெதரிவித்தி ந்தார்.	
	
	காந்தி	 றித் 	கார்க்கி	அறியவி ம்பினார்.	பத்திரிைககளில்	வ கின்ற	ெசய்தி
மட் ம்	ேபாதவில்ைல.	அவைர	சரியாக	ெதரிந் ெகாள்ள	விைழகிேறன்.	 லமான
அவர 	 எ த் க்கைள	 பார்க்க	 வி ம் கிேறன்	 என	 அவர்	 தன 	 நண்பர்
ெராெமய்ன்	 ேராலந்திற் 	 1923ல்	 க தம்	 எ தினார்.	 கான்வர்ேசசன்	 என்கிற
பத்திரிைகயில்	 ேராலந் 	 	 காந்தி	 றித் 	 எ திய	 கட் ைரகள்	 ெவளிவந்தன.
ஆனால்	கார்க்கி	 றித் 	காந்தி	1905	 ஷ்ய ரட்சியின்	ேபாேத	அறிந்தி ந்தார்.	
	
கழ்வாய்ந்த	 இந்தியர்களில்	 காந்திதான்	 கார்க்கி	 றித் 	 தலில்	 கவனம்
ெச த்தியவர்.	 1905ேலேய	அவர்	 மனித	 உரிைமக க்கான	 மகத்தான	 ேபாராளி
என	 வர்ணித்தி ந்தார்.	 ெதன்னாப்பிரிக்காவில்	 அவர்	 ெகாணர்ந்த	 இந்தியன்
ஒபீனியனில்	கார்க்கி	 றித்த	சித்திரம்	ஒன்ைற	அவர்	தந்தி ந்தார்.		“	சமீபத்தில்
ஏற்பட்ட	 எ ச்சியில்	 கார்க்கி	 க்கிய	 பங் 	ஆற்றியவர்.	 1892ல்	அவர 	 தல்
த்தகம்	 ெவளியான .	 ெதாடர்ந் 	 பைடப் கைள	 தந் வ கிறார்.
ெகா ங்ேகான்ைமக் 	 	 எதிராக	 மக்கைள	 எழச்ெசய்வ 	 என்கிற	 ஒற்ைற
ேநாக்கத் டன்	 ெசயல்பட் 	 வ பவர்	 கார்க்கி.	 பணம்	 சம்பாதிப்ப 	 அவர்
ேநாக்கமல்ல.	 மக்கள்	 ெதாண் ற்காக	 அவர்	 சிைறப்பட்டார்.	 	 அய்ேராப்பாவில்
கார்க்கிையப்	 ேபால	 மனித	 உரிைமக் 	 நிற் ம்	 எ த்தாளர்	 எவ மில்ைல	 என
காந்தி	எ தினார்.	
	
அைனத் 	எ த்தாளர்	மாநா 	 	1934ல்	நைடெபற்ற .	ேசாசலிச	எதார்த்தவாதம்
பற்றி	 அம் தல்	 மாநாட் ல்	 கார்க்கி	 விளக்கம்	 தந்தார்.	 "Socialist	 realism



proclaims	 that	 life	 is	 action,	 creativity,	 whose	 aim	 is	 the	 unfettered
development	 of	 man's	 most	 valuable	 individual	 abilities	 for	 his	 victory
over	 the	 force	 of	 nature,	 for	 his	 health	 and	 longevity,	 or	 the	 great
happiness	of	living	on	earth	which	he,	in	conformity	with	constant	growth
of	his	 requirements,	wished	 to	cultivate	as	a	magnificent	habitation	of	a
mankind	 united	 in	 one	 family.”	 	 	 அ த்த	 மாநாட் ல்	 சீனா	 இந்திய
எ த்தாளர்கள்	பங்ேகற் 	இ க் ம்	என	நம் வதாக	உைரயாற்றினார்.		
	
இந்தியாவின்	 நாட் ப் ற	 பாடல்கள்	 றித் 	 உயர்	 மதிப்பீட்ைட	அவர்	 தந்தார்	 	 "
Indian	 Folk	 poetry	 was	 born	 in	 very	 ancient	 times,	 its	 many	 coloured
silken	 threads	 were	 spread	 through	 out	 the	 length	 and	 breadth	 of	 the
Earth	and	they	covered	it	with	a	wonderfully	beautiful	carpets	of	words".
	 	 ேசாவியத்தின்	 இந்திய	 இயலாளர்	 விஷ்ேனவ்ஸ்காயா	 கார்க்கி	 றித்
ெசால் ம்ேபா 	அவரின்	 த்தமதம்	 றித்த	விமர்சன	பார்ைவைய	 றிப்பி கிறார்.
கீைழத்ேதயம்	 ஏன்	அவநம்பிக்ைகயின்	 தாயகமாக	இ க்கிற 	 என்கிற	 ேகள்வி
கார்க்கியிடம்	இ ந்த .	
	
கார்க்கி	 மைறைவ	ஒட் 	 நிைனவாஞ்சலி	 ட்டம்	 பம்பாயில்	ஆகஸ்ட்	 16	 1936ல்
ஏற்பா 	 ெசய்யப்ப கிற .	 சேராஜினி	 நா 	 அவர்கள்	 பங்ேகற் 	 கழஞ்சலி
ெசய்தார்.	 ேகாடா ேகா 	 மக்க க் 	 ஈர்ப்ைப	 தந்தவர்	 கார்க்கி.	 அவர்
நியாயத்திற்காக ம்	 வி தைலக்காக ம்	 நின்றவர்.	ேபாரா னால்
வி விக்கப்ப வாய்	என	எ த் ைரத்தவர்	கார்க்கி	என் 	சேராஜினி	 றிப்பிட்டார்.
கார்க்கி	மைறந்தேபா 	பிேரம்	சந்த்	தன 	மைனவியிடம்	இதயம்	ெவ த் வி ம்
ேபால்	இ க்கிற 	 எனச்	 ெசால்லி	வ ந்தினார்.	அவர்	இடத்திற் 	 யா மில்ைல.
அவர்	 ளசிதாசர்	ேபால்	ெகாண்டாடபடேவண் யவர்	என்றார்.	
	
அவரின்	 தாய்	 நாவல்	 1925ல்	 தலில்	 வங்கெமாழிெபயர்ப்ைபக்	 கண்ட .
1930களில்	 இந்தி,	 தமிழ்	 ெமாழிெபயர்ப்ைப ம்	 ெத ங்கில்	 1934 ம்
மைலயாளத்தில்	 சற் 	 தாமதமாக	 1945 ம்	 ெமாழியாக்கம்	 ெசய்யப்ப கிற .
மராத்தி,	உ 	ஆக்கங்க ம்	வி தைலக் 	 ன்பாகேவ	வந்தன..			
	 மைலயாள	 உலகில்	 ேகசவ்	 ேதவ்,	 ேக	 ேக	 நாயர்	 ேபான்றவர்க் 	 கார்க்கி
1930க க் 	 ன்பாகேவ	 அறி கமாயி ந்தார்.	 ெதலிச்ேசரி	 ெபர்ன்ெமன்
கல் ரி	 லகத்தில்	தாயின்	ஆங்கில	ெமாழிெபயர்ப்ைப	மாணவர்கள்	அப்ேபாேத
ப க்க	 ந்த .	 கார்க்கி	 றித் 	 ேகசவ்	 ேதவ்	 மைலயாள	 பத்திரிைககளில்
எ தினார்.	 ெதாடர்ந்த	 மைலயாள	 எ த் க்கள்	 லம்	 கார்க்கியின்
எ த்தா ைம ம்	அரசியல்	 ர்ைம ம்	ேகரளாவில்	பரவலாக	ெசன்ற .	
	
சந்திப் 	 என்கிற	 சி கைத	 ெதா ப் 	 ஒன்ைற	 ேதாழர்	 ெதா	 	 சி	 ர நாதன்
1951ல்	ெகாணர்ந்தார்.	அதன்	 ன் ைரயில்	கார்க்கிைய	தமிழ்	வாசகர்க க்



அறி கப்ப த் ம்	 வைகயில்	 ந க்கப்பட்ட	 மக்கள்	 லத்தின்	 மத்தியிேலேய
பிறந் ,	அந்த	 நரக	வாழ்ைவத்	தா ம்	அ பவித் 	அதற் 	வி தைல	கா ம்
இயக்க	சக்திேயா 	ேதாேளா 	ேதாள்	நின் 	ேபாரா ய	 வீரன்	மாக்சிம்	கார்க்கி.
	 அ த்த ம்	 அ ைய ம்	 ந் 	 பாழைடயாத	 மனித	 இதயம்	 ந க்கப்ப ம்
மக்களிடம்தான்	 இ க்கிற 	 என்பைத ம்,	 அந்த	 மனித	 ரண்டல்	 என் ம்
ப விலி ந் 	 வி தைல	 ெபறச்	 ெசய்ய,	 அந்த	 இதயத்தின்	 மீ 	 படர்ந் ள்ள
சாம்பைல	விசிறி	அகற்றி	அைதக்	கனன்ெறரியச்	ெசய்ய	வி தைலப்	 பாைதயில்
அவர்கைள	எப்ப க்ெகாண் 	ெச த்த	ேவண் ம்	என்பைத ம்	 றி	வழிகாட் ம்
மணி	விளக்ேக	கார்க்கியின்	சி ஷ் கள்	என் எ தி ள்ளார்	ர நாதன்.	
	
பீஷ்ம	 சகானி	 றிப்பி ம்ேபா 	 பிரிட் ஷார்	 ஆட்சியின்	 சந்ேதகங்களால்
கார்க்கியின்	பைடப் க்கைள	சிேலான்	 லம்	ெபற் 	அறிந்ததாக	 றிப்பி கிறார்.
ல்க்ராஜ்	ஆனந் ம்	கார்க்கி	 த்தகங்கைள	நாங்கள்	இரகசியமாக	இரவில்தான்

ப ப்ேபாம்	 என்றார்.	 அவர்	 திய	 ெகாள்ைககைள	 திய	 பைடப்பிலக்கியத்ைத
தியவைகப்பட்ட	மா டேநயத்ைத	ெகாணர்ந்தார்	என்றார்	 ல்க்ராஜ்.	அலி	சர்தார்
ஜாப்ரி	தகவலின்ப 	அைனத்திந்திய	 ற்ேபாக் 	எ த்தாளர்	சங்கத்ைத	 வங்கி
ெசயல்பட	 ல்க்ராஜ்	 ேபான்றவர்க் 	 கார்க்கிதான்	 அறி ைர	 நல்கினார்	 என்
அறிய ம்.	
	
மனிதன்	கம்பீரமானவன்	மகத்தானவன்	என	 ழங்கியவர்	கார்க்கி.	மனிதைனவிட
னிதமான 	 என	 எனக் 	 ஏ மில்ைல	 என்றவர்.	 மனித க் 	 அப்பாற்பட்
என்னிடத்தில்	 ேவ 	 எந்த	 எண்ண ம்	 இல்ைல	 என்றவர்.	 Only	 Man	 exists,
everything	 else	 is	 the	 work	 of	 his	 hand	 and	 brain!	 Human	 kind!--It's
magnificent!	It	sounds	so	proud!	Man!	Man	
	
ட்ராட்ஸ்கிக் 	 கார்க்கி	 ரட்சியின்	 ஏ கைணயாகத்	 ெதரிந்தார்.	 கார்க்கி
மைறந்தேபா 	 ெஷண்டாலின்ஸ்கி	 என்பார்	 நாவல்	 ந்த ,	 நாயகன்	 ந்தார்,
எ த்தாளர்	 ந்தார்	என	 றிப்பிட்டார்.				
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